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Resumo 
 
O presente trabalho tem por objetivo discutir algumas noções que permeiam a 
compreensão da política brasileira, em geral, e catarinense, em particular. “Oligarquia”, 
“clientelismo”, assistencialismo e “populismo” são termos debatidos a partir da noção de 
que os processos políticos são afetados pela atuação de elites políticas, dentre as quais, 
uma parcela, aos poucos se destacou, desde o Estado Novo, por procurar associar-se ao 
que se julgava serem as ações do Estado varguista. Aparecem então os “Pequenos 
Getúlios” de Santa Catarina. Parte destas elabora para si uma cultura política 
personalista, primordial em suas atuações no espaço público, sobretudo na capital do 
estado. É o caso do grupo fundador do Partido Social Democrático. Além disso, as 
atenções se voltam para a aplicação dos elementos personalistas deste partido político, 
bem como das ações individuais de seus membros. Eficientes máquinas partidárias são 
estabelecidas entre o “povo simples” e os “políticos profissionais”. E, por fim, procura 
perceber como a elite atuante no Partido Social Democrático (PSD) articula as relações 
com as camadas populares a uma nova configuração do papel do estado perante a 
sociedade catarinense. A partir de 1960, após dez anos na oposição, o partido conquista 
o governo estadual e concebe uma “máquina estatal” com o objetivo de alcançar a 
“governança” de todo o território e população catarinenses. 
 
 
Palavras-chave: História; Cultura Política; Partidos Políticos. 
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Abstract 
 
 
This work aims to discuss some ideas that permeate the understanding of Brazilian politics, in 
general, and Santa Catarina, Brazil, in particular. "Oligarchy", "patronage," paternalism and 
populism are discussed in terms from the notion that political processes are affected by the 
actions of political elites, among them, a portion gradually stood out from the “Estado Novo” 
period (1937-1945), by seeking to join to what is thought to be the actions of Getulio Vargas. 
In this period, appear the "Pequenos Getúlios" of Santa Catarina. Part of they draw a 
personalistic political culture, essential in their performances in public space. It is the case 
with the group founder of Partido Social Democrático (PSD). Moreover, the attention turns to 
the application of elements of personalist political party, as well as the individual actions of 
its members. Effective party machines are established between the "simple people" and the 
"professional politicians". And finally, attempts to understand how the elite acting in PSD 
articulates the relationship with the working classes to a new configuration of the state to 
society. In 1960, after ten years in opposition, PSD wins the state government and sees a 
"state machine" in order to achieve "governance" of the entire population and Santa Catarina.  
 

 

 

keywords: History, Culture Politics, Political Parties.  
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1. Introdução 
 

É inegável que as relações entre os partidos políticos e os eleitores sofreram mudanças no 

Brasil, ao longo do século XX. Os anos entre 1945 e 1964, em particular, conhecidos como o 

período de uma “experiência democrática” no país, marcam um desses momentos de clivagem e de 

alterações no quadro político. Mas tais mudanças parecem não calar a percepção de que, 

exatamente daquele período, também restariam muitas permanências no quadro político. A 

caracterização das diversas formas de cultura política que predominaram naquele contexto, ainda 

depende de percepções do senso comum e do dia a dia da análise política, realizada principalmente 

por jornalistas, que costumam recorrer a categorias e formas discursivas que procuram fazer pontes 

entre o presente vivido e aquele passado, sem acentuar suas diferenças importantes. Assim, textos 

políticos atuais, em certa medida, reproduzem os temas abordados pelos embates políticos daquele 

período, a chamada “experiência democrática”. Parece haver uma busca, na atualidade, por traços 

daquilo que foi conhecido na política brasileira como populismo.  

Oligarquia, coronelismo, clientelismo e populismo são alguns termos dentre os quais a 

análise política (sobretudo a de caráter jornalístico), bem como os próprios eleitores ainda se 

socorrem para conceber, discernir e classificar os componentes do universo político em que se 

encontram. Isso talvez possa ser um indicativo de que há muitas permanências para além das 

mudanças verificadas. Sugerem a persistência de um caráter individualista na escolha daqueles 

personagens que representam o conjunto da população no sistema político brasileiro; ou seja, os 

candidatos são os protagonistas, e não os partidos. Através de atributos individuais, o político 

profissional adquire um “capital político”, estabelecendo-se uma relação de reciprocidade com o 

eleitorado.  

É como se Getúlio Vargas, principal figura e mito político da época, mas principalmente os 

“pequenos Getúlios”, personagens que, nos mais diferentes partidos, são associados a imagens que 

condensariam as formas políticas vigentes no Brasil de meados do século XX, continuassem a 

povoar o imaginário político e, mais diretamente, a estrutura dos partidos. É importante destacar 

que os tais “pequenos Getúlios”, do Partido Social Democrático (PSD) de Santa Catarina, tal como 

aqui chamamos, não são figuras que surgiram meramente a reboque de Getúlio Vargas, nem foram 

por este diretamente instituídos. Na acepção de Maria Vitória Benevides, Vargas apresentava não 

só uma “visão caudilhesca de um poder pessoal, solene e intransferível”, mas também possuía a 

“grandeza de uma profunda convicção sobre o papel do Estado para a integração da nação e a 
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modernização do país”.1 Os “pequenos Getúlios” do PSD catarinense apresentavam, quando muito, 

apenas a primeira faceta. Daí que, o que se pretende discutir neste trabalho são formas de ação e 

representação políticas, especificamente em Santa Catarina, que eram compartilhadas pelos que 

atuaram no campo de disputas simbólicas e de poder naquele contexto, especificamente no âmbito 

do PSD. É a História de um momento em que a política de massas exigiu uma ação dos partidos e 

dos políticos voltada para a aquisição de um capital político junto a um eleitorado em expansão que 

passava por novas formas de comunicação, mas sem perder antigos laços de reciprocidade há muito 

vigentes. Enfim, práticas políticas que vicejaram num partido comandado mais por “raposas” do 

que “reformistas”. 

Este capital político era apropriado de variadas maneiras. Através de uma simpatia pessoal, 

sendo o “querido por todos”, aquele que apresenta uma boa inserção nos círculos sociais do 

cotidiano, ou ainda por influências obtidas através de “prestígio familiar”, os “pequenos Getúlios” 

obtiveram condições para reproduzir certas formas de se relacionar com os eleitores e de estreitar 

vínculos com “grandes caciques dos partidos”, geralmente demonstrada através da facilidade de 

acesso aos “meandros do poder”. E isso sem contar outras possibilidades que emergem, por 

exemplo, da representação de uma categoria profissional (sindicatos), de uma entidade de classe 

(associações empresariais, por exemplo), ou mesmo de uma agremiação esportiva, clubes sociais e 

associações culturais. Poderíamos considerar, ainda, aqueles que atuam nos meios de comunicação 

(radialistas, apresentadores de televisão, colunistas), devido à sua projeção junto a públicos mais 

amplos. Ora, então cabe mencionar que são práticas de cultura política vinculadas às sociabilidades 

vigentes num determinado momento. Como apontam Karina Kuschnir e Leandro Carneiro, são 

exatamente estes aspectos que dizem respeito à construção de culturas políticas, a saber: “cada 

indivíduo, na medida em que participa de diferentes tipos de instituição (família, classe, associação, 

partidos políticos, sistema educacional, etc.), estaria exposto a distintas formas de socialização que 

podem ser congruentes ou não entre si”.2 

Assim, portanto, forjam-se os políticos profissionais. Através de relações de “fora da 

política”, ocorre um investimento deliberado naquilo que é geralmente entendido como da ordem 

do “simples”, daquilo que é banal; durante muito tempo, os estudos sobre história política não 

perceberam tais elementos naquilo que podem trazer de mais interessante para as análises: a 

singularidade das relações entre os que votam e os que se candidatam.  

                                                
1 BENEVIDES, Maria Victória. Presidente Juscelino, “os anos dourados” (notas sobre a imagem política: JK e 
FHC). REVISTA USP, São Paulo, n. 53, p. 32-41, mar./mai. 2002. 
2 KUSCHNIR, Karina; CARNEIRO, Leandro P. As dimensões subjetivas da política: Cultura Política e 
Antropologia da Política. Revista de Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 24, 1999, p.5. 
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Como se fossem “fãs”, ou seguidores de alguma personalidade, em diversos cenários, como 

a música e os esportes, os eleitores “não demonstram” (mesmo que superficialmente) interesse em 

programas partidários, e menos ainda articulam o sentido ideológico das propostas de seus 

candidatos com a realidade em que se inserem; tal comportamento é percebido ora como descaso, 

ora como incompreensão. Mas certamente é algo associado em grau mais elevado com o que 

poderíamos identificar como dissimulação. A verbalização oculta não indica obrigatoriamente que 

um posicionamento político não é formulado e reinventado. Evidentemente, não se trata de um 

processo uniforme, mas tem sido uma marca considerável do processo político brasileiro no período 

contemporâneo.  

Votar em pessoas, sem um pertencimento partidário e/ou ideológico tem sido mais 

conveniente do que fazer parte, efetivamente, de uma organização partidária. Entretanto, a fluidez 

das demandas dos eleitores não é unicamente uma manifestação do momento presente, mas é uma 

das formas de participação para dentro do jogo eleitoral: uma espécie de margem para a atuação 

dentro do campo político e não a renúncia do “estar presente nele”. E nisto encontra-se uma 

historicidade, forjada dentro de um período da história política brasileira conhecido como 

“experiência democrática”.  

A despeito das exclusões, o sistema político implantado pela Constituição de 1946 e 
interrompido pelo golpe militar de 1964 alargou muito a participação da população 
na vida política do país. [...] Nessa fase da vida republicana, as eleições 
presidenciais eram um momento de nacionalização da política, e produziam uma 
grande mobilização do eleitorado.3 

 

Os chefes ou lideranças locais, a partir do Estado Novo, foram formados pelas máquinas 

partidárias “desenhadas” e lançadas para a disputa eleitoral, mas isso não garantia aos partidos, 

como ainda hoje, que suas bases fossem patrimônios definitivos desses mesmos partidos; aliás, a 

grande capacidade de barganhar desses líderes sempre foi a possibilidade de angariar os eleitores, 

por conta de vantagens pessoais das mais diversas, pois sempre que preciso lá estava o “Doutor”, o 

“seu pessoal” ou mesmo seus familiares (com inúmeras atribuições), prestando assistência aos 

“mais necessitados” (as gentes humildes), assim como aos fiéis correligionários (que também 

podiam mudar de acordo com as dissidências e as mudanças no quadro político). 

Este trabalho tem por finalidade, então, refletir em dois sentidos.  

Primeiramente, perceber o campo de conhecimento circunscrito pela política em suas 

articulações com outros campos de saber. E para isso é necessário recorrer à noção de cultura 

política. Tal expressão, segundo Élio Chaves Flores, “diz respeito às tendências mais ou menos 
                                                
3 PANDOLFI, Dulce Chaves. Voto e participação política nas diversas Repúblicas do Brasil. In: GOMES, 
Ângela de Castro; PANDOLFI, Dulce Chaves; ALBERTI, Verena (Org). A República no Brasil. Ed. Nova 
Fronteira & FGV-CPDOC, 2002, p.97. 
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difusas dos indivíduos para com a coisa pública, tais como a indiferença, o cinismo, a descrença, ou 

as sensibilidades mais propositivas como a adesão, a tolerância, e a confiança nas forças políticas”.4 

Portanto, o que se valoriza com o emprego conceitual do termo não é apenas a atividade política 

propriamente dita (do âmbito do Estado ou dos partidos, por exemplo), mas tudo aquilo que com 

ela se imbrica ou que a ela referencia uma visão, ou mesmo muitas, a respeito do mundo e da vida 

social como um todo. Para René Rémond, “seria ingênuo acreditar que o político escapa das 

determinações externas, das pressões, das solicitações de todo tipo”. E é por isso que “a história 

política exige ser inscrita numa perspectiva global em que o político é um campo de condensação.”5 

Essa é a contribuição do conceito de cultura política. Trazer para a história política aquilo 

que é da ordem pessoal, da vida ordinária, do comum. E revelar, dentro do possível, a consistência 

do papel exercido por tais elementos na construção de uma noção a respeito da política que, de 

forma mais ampla, se faz como uma prática disseminada entre a sociedade em geral.  

E é aqui que entra a relevância da reflexão proposta. Perceber não apenas o que ocorre 

dentro das instituições, tais como o Estado, os partidos políticos e as instâncias que representam (de 

forma oficial) a sociedade civil. Para, além disso, identificar os atores do processo político que 

trazem para tais cenários as suas próprias experiências e interesses. Aqueles interesses que 

comparados com a noção clássica de participação política são a ela colocadas como estranhas. Daí a 

atenção aos “pequenos Getúlios” do PSD de Santa Catarina e suas ambigüidades, as quais se 

expressavam da base à cúpula de um partido com quase nenhuma democracia interna e que atuou 

como um “administrador de crises”6, de modo a assegurar o conservadorismo da “experiência 

democrática” e as regras do jogo vigentes. 

Em outra direção, e não sem a mesma importância, é fundamental refletir sobre o fenômeno 

contemporâneo do personalismo, conhecido no Brasil por vários termos, entre eles o populismo. 

Discutir algumas noções que durante algum tempo foram apropriadas de modo apressado da 

Ciência Política ou mesmo ficaram sem uso na historiografia brasileira. Entre elas, podemos 

apontar populismo, clientelismo, e retrocedendo um pouco mais, coronelismo. Outros termos ainda 

fazem parte deste que é um imenso glossário, mas o mais importante é que sejam estas categorias 

analíticas observadas, à luz de uma nova perspectiva, como objeto de crítica permanente; afinal, os 

termos são retomados não para sua reificação, mas para contribuir na percepção de um valor que 

                                                
4 FLORES, Élio Chaves. A consolidação da República: rebeliões de ordem e progresso. In: FERREIRA, Jorge & 
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Org). O Brasil Republicano: O tempo do liberalismo excludente. RJ: 
Civilização Brasileira, 2003, p.49. 
5 RÉMOND, René. Do político. In: RÉMOND, René (Org). Por uma história política. RJ: Ed. FGV, 2003, 
p.445. 
6 HIPPOLITO, Lúcia. De raposas e reformistas: o PSD e a experiência democrática brasileira. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1985. 340 p.23. 
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não é exatamente novo na experiência política do país, e quem sabe até mesmo do Ocidente, mas 

que certamente ganha matizes consideráveis no contexto em que aqui é apresentado: o que 

podemos entender como personalismo, e, em sua versão mais anunciada, o populismo. 

Quando uma mesma noção é compartilhada por intelectuais e professores 
universitários, mas também por jornalistas e trabalhadores, é muito difícil investigar 
a sua origem na história política do país, repensá-la e criticá-la. Aceita como um 
dado, como algo que é, a expressão tornou-se, na cultura política brasileira, uma 
espécie de ‘senso comum’, no sentido elaborado por Antônio Gramsci.7 

 

E assim, podemos entender que “o ‘populismo’, portanto surgiu primeiro como uma 

imagem desmerecedora e negativa do adversário político, e somente depois como uma categoria 

explicativa de âmbito acadêmico”.8 Sabendo disso, podemos utilizar a terminologia, mas sempre 

observando o seu uso para que o resultado da operação historiográfica não caia no anacronismo e 

no que é costumeiramente chamado na academia de “armadilha discursiva”. Um texto clássico 

sobre o tema é o de Francisco Weffort, para quem, apesar de o populismo haver sido “manipulação 

de massas”, esta nunca “foi absoluta”. Uma relativização necessária, segundo o autor, para evitar a 

“visão liberal elitista que, em última instância, vê no populismo uma espécie de aberração da 

história alimentada pela emocionalidade das massas e pela falta de princípios dos líderes”. 

Contudo, mesmo com tais cuidados, o texto ainda partia de uma visão reificada segundo a qual, 

qualquer presença popular na cena pública brasileira, aparecia sob o vetor do populismo e sua 

acepção desqualificadora.9 

Por isso, Jorge Ferreira chama a atenção para alguns elementos que ao longo do período de 

“gestação” da lógica populista teriam contribuído com a elaboração de tal prática política. 

Entretanto, outros elementos estavam presentes no espectro político brasileiro e, certamente, 

contribuíram para a construção das relações políticas em outras direções. Isto quer dizer que se o 

populismo fosse fechado em si mesmo funcionaria como uma “camisa de força”, uma lógica 

cerrada em si própria e, portanto, intransponível. Aliás, é necessário alertar que no período histórico 

compreendido como propriamente “populista”, o papel dos atores políticos foi amplamente 

modificado, como aponta Dulce Pandolfi, a partir da “significativa expansão do eleitorado”, o que 

redundou “numa valorização do voto e um real aumento da competitividade entre os partidos 

políticos”. A partir daí “aumentava então a visibilidade dos partidos, que chegavam a ganhar novos 

adeptos em suas bases eleitorais”.10 Como ressalta Ferreira: 

                                                
7 FERREIRA, Jorge. “O nome e a coisa: o populismo na política brasileira”. In Idem (org.). O populismo e sua 
história. Debate e crítica. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2001, p.7. 
8 FERREIRA, Jorge. Idem, p.9. 
9 WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. p. 69-89. 
10 PANDOLFI, Dulce Chaves. Op.cit., p.97. 
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A história política brasileira entre 1945 e 1964 ainda está para ser construída. A 
sociologia, em um momento, e a ciência política, em outro, muito contribuíram para 
o avanço do conhecimento naquela temporalidade. Os historiadores, por sua vez, 
durante muito tempo alimentaram desconfianças em estudar períodos mais recentes. 
Atualmente, contudo, superando as suas próprias dificuldades, passaram a enfrentar, 
como muitos definem, a história do tempo presente.11  

 

E é justamente a partir de uma postura “desconfiada”, apoiada pelo estatuto do que 

chamamos de Tempo Presente, que a história política brasileira pode ser revista e reescrita. 

Partindo dessas premissas iniciais, o que fica claro é que o historiador da “Política no 

Tempo Presente” necessita de uma conceituação que seja não apenas uma articulação teórico-

metodológica com o objeto em estudo, mas que muito mais que isso seja uma forma de perceber o 

mundo, intrínseca ao seu trabalho, pois é ela que empresta significado ao que é percebido como da 

ordem do político nos dias de hoje. E mesmo que o seja, a tarefa que cabe ao historiador que lida 

com as questões do presente é justamente contemplar a realidade que o cerca e dela extrair as 

temporalidades que se fazem perceptíveis. Enfim, ser um historiador do presente é estar disposto a 

assumir o risco da fluidez que o objeto de pesquisa e a própria escrita passam a assumir. Como 

pondera Eric Hobsbawm:  

Quando não escrevemos sobre a Antiguidade Clássica ou o século XIX, mas sobre 
nosso próprio tempo, é inevitável que nossa experiência pessoal desses tempos 
modele a maneira como os vimos, e até a maneira como avaliamos a evidência à 
qual todos nós, não obstante nossas opiniões, devemos recorrer e apresentar.12 

 

Assim, partindo de uma concepção do que é a política e da sua apropriação pela abordagem 

histórica, o objeto da presente pesquisa vai sendo apresentado. De acordo com René Remond, 

“estudar a história do político é estar convencido de que o político existe por si mesmo, professar 

que ele tem uma consciência própria e uma autonomia suficiente para ser uma realidade distinta.”13 

Embora deva se reconhecer a autonomia e a especificidade dos fatos políticos, não quer 

dizer que o político só assume sentido se pensado dentro de uma perspectiva que o coloque 

distante, deslocado ou mesmo ausente dos demais caminhos para o conhecimento daquilo que 

ocorre nas sociedades, mas, ao contrário, ele nada mais é do que uma porta, pela qual todas as 

questões dignas de apreciação pelo historiador podem e (como aqui se entende) devem passar.  

Portanto, torna-se imprescindível que o político seja visto como um campo de conhecimento 

contido de possibilidades próprias, mas também que seja entendido dentro de uma lógica de 

interação com aquilo que é exterior a ele. Afinal, trata-se de um campo que deve ser percebido por 

                                                
11 FERREIRA, Jorge. Op.cit., p.13  
12 HOBSBAWM, Eric J. O presente como história. In: HOBSBAWM, Eric, J. Sobre História. SP, Cia. Das 
Letras, 2006, p.245. 
13 RÉMOND, René. Op.cit., p.445. 
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uma “dinâmica complexa, que envolve ideologias, cultura, vida privada, ações públicas, 

representações, imaginários, lutas, reações, resistências, valores, instituições, entre múltiplas 

variáveis que constituem a complexa rede da inserção do homem na vida em comunidade através 

do tempo”14 

Dessa maneira, o espaço público deve ser entendido como a imbricação de realidades 

heterogêneas, constituídas, ao mesmo tempo, por sociabilidades advindas do conflito e do 

consenso. E justamente a partir das evidências de tais conflitos, é primordial que se investigue as 

memórias construídas em torno da atividade política, problematizando as biografias de homens 

públicos e as crônicas de comunidades, como os municípios, e de grupos sociais e políticos mais 

específicos, como os partidos, as entidades de classe, etc. Estes podem nos servir como profícuos 

objetos de análise, por estarem fortemente impregnados de um conjunto de valores e práticas 

daquele grupo, tais como o vocabulário (os jargões, os padrões de opinião, até mesmo as piadas 

internas de um grupo), os procedimentos de atuação sobre os “assuntos considerados mais 

importantes” (sobretudo no que diz respeito aos partidos políticos). Enfim, os atores quando 

escrevem sobre si mesmos ou o deixam fazer por outros, acabam “registrando”, se não a “verdade 

propriamente dita dos fatos”, tão ou mais importante a “sua própria visão sobre os fatos”; esta que 

certamente denuncia um lugar social, uma concepção de mundo ou mesmo uma atitude perante os 

assuntos políticos que em outras instâncias não era conveniente que aparecesse. 

Por isso é fecundo ao trabalho historiográfico o aprofundamento de certos procedimentos 

que levam ao estudo das biografias. Reconhecendo o papel dos indivíduos, de traços de sua 

personalidade enquanto componentes que ilustram o comportamento de determinado grupo social. 

Para Giovanni Levi, “a biografia pública, exemplar, moral, não foi objeto de um questionamento 

progressivo”15 Trata-se, especificamente nos casos abordados neste trabalho, de aprofundar tal 

questionamento, utilizando como ponto de partida aqueles discursos que procuram rememorar as 

figuras públicas sempre como exemplos moralmente positivos e dissociados das práticas políticas 

da atualidade (entendidas como verdadeiras deturpações do espírito público). 

Tais procedimentos podem levar os historiadores, e aqui especificamente aqueles 

interessados na política catarinense do século XX, a buscar “não só a renovação da história 

                                                
14 DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. Partidos políticos e frentes parlamentares: projetos, desafios e 
conflitos na democracia. In: FERREIRA, Jorge & DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Org). O Brasil 
Republicano: O tempo da experiência democrática. RJ: Civilização Brasileira, 2008, p.129. 
15 LEVI, Giovanni. Usos da biografia. FERREIRA, Marieta de M.; AMADO, Janaína. Usos e abusos da 
história oral. RJ: FGV Editora, 2006. p. 169. 
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narrativa como também o interesse por novos tipos de fontes, nos quais se poderiam descobrir 

indícios esparsos dos atos e das palavras do cotidiano.”16 

Portanto, para aquele que visa contribuir com a História Política, o papel que está disponível 

para se assumir é o de mediador, de interlocutor, que procura dar inteligibilidade ao acontecimento 

e ao fazê-lo travar uma articulação com outras instâncias da vida social, bem como, alimentar o 

diálogo com outros seguimentos do saber histórico e das ciências sociais de forma geral. Agindo 

assim: 

O historiador do político não reivindica como objeto de sua atenção preferencial 
essa hegemonia; não pretende que tudo seja político, nem terá a imprudência de 
afirmar que a política tem sempre a primeira e a última palavra, mas constata que o 
político é o ponto para onde conflui a maioria das atividades e que recapitula os 
outros componentes do conjunto social.17 

 

Partindo de uma compreensão do fenômeno político como sendo aquele que reúne os 

indivíduos dentro de uma comunidade, compartilhando regras e significados, mas também 

disputando entre si tais domínios, a política pode ser entendida como “uma associação de homens 

permitindo um mercado de coisas e de idéias. Mas a polis não tem uma unidade somente no espaço, 

como um lugar de trocas possíveis no presente. Ela também possui uma identidade no tempo, ela é 

uma memória e um projeto, é o lar de uma experiência histórica idêntica, passada e vindoura, real 

ou imaginária”18.  

A partir de tais premissas buscar-se-á subsídios para o estudo dos desdobramentos destes 

fenômenos políticos, percebidos no Brasil, de maneira mais geral, entre 1945 e 1964. Entretanto, de 

forma mais específica, neste trabalho, em Santa Catarina, e, sobretudo na região de Florianópolis 

(capital do estado) e de suas imediações, a temporalidade compreendida como “pano de fundo” 

desse processo histórico é pensada de forma estendida até o fim da década de 1970. 

No primeiro capítulo, são discutidas algumas noções que permeiam a compreensão da 

política brasileira, em geral, e catarinense, em particular. “Oligarquia”, “clientelismo”, 

“assistencialismo” e “populismo” são termos debatidos a partir da noção de que os processos 

políticos são afetados pela atuação de elites políticas, dentre as quais, uma parcela, aos poucos se 

destacou, desde o Estado Novo, por mimetizar o que se julgava serem as ações do Estado varguista. 

Aparecem então os “pequenos Getúlios” de Santa Catarina. Parte destas elabora para si uma cultura 

política personalista, primordial em suas atuações no espaço público, sobretudo na capital do 

estado. É o caso do grupo fundador do Partido Social Democrático. 

                                                
16 LEVI, Giovanni. Op.cit., p.169. 
17 RÉMOND, René. Op.cit., p.447. 
18 WOLFF, Francis. Esquecimento da política ou desejo de outras políticas? In: NOVAES, Adauto (org.). O 
esquecimento da política. RJ: Agir/Ediouro, 2007, p. 61. 
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No segundo capítulo, as atenções se voltam para a aplicação dos elementos personalistas 

deste partido político, bem como das ações individuais de seus membros. Eficientes máquinas 

partidárias são estabelecidas entre o “povo simples” e os “políticos profissionais”. 

O terceiro capítulo procura perceber como a elite atuante no Partido Social Democrático 

(PSD) articula as relações com as camadas populares a uma nova configuração do papel do estado 

perante a sociedade catarinense. A partir de 1960, após dez anos na oposição, o partido conquista o 

governo estadual e concebe uma “máquina estatal” com o objetivo de alcançar a “governança” de 

todo o território e população catarinenses. 

É dessa maneira um pouco estranha ao ofício do historiador mais tradicional que se afirma o 

do tempo presente: é aquele que exige uma constante reinvenção para que se faça atual; mas o 

trabalho do historiador do tempo presente é aquele que se imbrica com a vigilância extremada, a 

dúvida, sempre alerta, e a desconfiança permanente; todas, sob a liderança da crítica, para se 

constituir como um campo de conhecimento sólido e durável, porém renovável.  

Esta é, portanto, uma discussão sobre modernização e transformações no âmbito da cultura 

política brasileira, mas sob a premissa de que as possíveis inovações do período da “experiência 

democrática” não necessariamente suplantavam formas de exercício político que eram tradicionais 

entre figuras políticas do PSD de Santa Catarina que, sem grandes dificuldades, associaram-se à 

imagem de “pequenos Getúlios”. 
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2. Filhos e amigos da “boa política”: 
Formação e procedimentos das elites políticas de Santa Catarina. 

 

A complexidade da cultura política brasileira não pode ser apreendida sem se levar em conta 

o que diz respeito a fenômenos que ocorrem em escala reduzida, sem, contudo, estarem resumidos a 

questões regionais ou localistas. Neste trabalho, a escala de análise pretendida, leva-nos a abordar 

alguns elementos da política exercida no Estado de Santa Catarina, os quais podem favorecer uma 

abordagem mais encorpada da formação e procedimentos de sujeitos e instituições políticas no 

Brasil. Leva-se em conta aqui a assertiva de Jacques Revel: “mudar as escalas de representação em 

cartografia não consiste apenas em representar uma realidade constante em tamanho maior ou 

menor, e sim em transformar o conteúdo da representação (ou seja, a escolha daquilo que é 

representável)”. Assim, é possível escrever a História da política brasileira a partir de diversas 

escalas de análise, para ampliar e matizar a compreensão de fenômenos que tendem a escapar do 

historiador quando analisados apenas sob uma única perspectiva. A sociedade catarinense 

preservou, ao longo do século XX, um jeito de experimentar (e, conseqüentemente, de valorar) a 

política e com ela estabelecer relações, de maneira estreitamente vinculada à existência de grupos 

específicos que ocuparam, por considerável período, as fileiras partidárias e os mandatos do Estado. 

Entender esta escala de análise poderá, ainda tomando Revel, “enriquecer o real, se assim se 

desejar, levando em consideração os aspectos mais diversificados da experiência social”.1 

As condutas, tanto em questões públicas quanto privadas, dos representantes de partidos 

políticos conservadores, costumam aparecer no cotidiano da comunidade política de forma 

“parcial”, já que certas questões jamais emergem ao conhecimento público. Entender como se 

constituíram essas redes de poder, e como seus adeptos e adversários reagiram a tais procedimentos 

é um dos propósitos deste trabalho. 

 

Elites e Oligarquias: uma breve discussão. 

 

O jornalista Victor Márcio Konder, em artigo intitulado “Oligarquias familiares em Santa 

Catarina”, publicado em 22 de março de 1981 no Jornal de Santa Catarina, assim respondeu ao 

jornal O Estado de São Paulo, por suas supostas críticas aos políticos de Santa Catarina2:  

O grande órgão paulista que, a certos respeitos, constitui modelo e motivo de 
orgulho para a imprensa brasileira, tem-se mostrado estranhamente tendencioso em 

                                                
1 REVEL, J. Microanálise e construção social. In: _____ (org.). Jogos de escalas: a experiência da microanálise. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 1998. p. 15-38. 
2 Trata-se, segundo o autor, de uma série de reportagens que o órgão paulista publicara recentemente a respeito 
dos governos estaduais e das respectivas figuras que por eles respondiam. 
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relação à figura do Sr. Jorge Konder Bornhausen. Ou, pelo menos, alguém, no 
“Estadão”, alimenta prevenções contra o governador catarinense e permite que tais 
sentimentos hostis se reflitam de alguma forma no trabalho jornalístico, o que destoa 
lamentavelmente do padrão noticioso seguido por aquele órgão.3  

 

Neste artigo, publicado no início do período do último processo de redemocratização da 

sociedade brasileira, o analista defendia que a história política catarinense jamais esteve presa a 

aspectos oligárquicos. Para compreender os conflitos políticos que subjazem a tal discurso, é 

preciso entender que uma das “palavras de ordem” da oposição aos governos da ditadura civil-

militar instalada em 1964, representada pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro), desde que 

a mesma ganhou corpo em Santa Catarina, na década de 1970, foi a denúncia das oligarquias e a 

afirmação de que a agenda dos grupos políticos que dominavam a cena no Estado era pautada pela 

reprodução de interesses familiares e práticas oligárquicas. Konder procura, então, defender as 

fileiras políticas conservadoras de Santa Catarina contra a “cantilena” da oposição e da imprensa:  

A referida reportagem, por exemplo, visando a ferir o Sr. Jorge Konder Bornhausen, 
volta a repetir a velha e conhecida cantilena. No título diz: ‘Em Santa Catarina, o 
domínio da oligarquia’. E consta do texto, logo no primeiro parágrafo, a seguinte 
frase: ‘O estado é famoso pelo domínio das famílias Konder, Bornhausen e Ramos, 
onde a troca de poder sempre se deu com influência dos oligarcas ligados ao extinto 
PSD ou UDN.4  

 

Victor Márcio Konder é enfático em seu posicionamento, deixando transparente sua 

intenção jornalística e pedagógica e, por que não dizer, sua “tarefa de catarinense” e, obviamente, 

de membro de uma das famílias tomadas como proeminentes linhagens oligárquicas. Como deixa 

claro, ao responder com veemência o periódico paulista, seu objetivo é “debater exaustivamente o 

assunto e refutar por completo os equívocos contidos na alegada existência de oligarquias 

familiares em nosso Estado”5 e destacar o que seriam as peculiares condições nas quais ocorria o 

exercício da atividade política. 

O referido autor procura, como político6 que fora, comprovar a inexistência de práticas 

oligárquicas em Santa Catarina e, por conseqüência, no seio de sua própria família. Por outro lado, 

como intelectual, pretende demonstrar a inviabilidade do conceito para a compreensão do sistema 

político brasileiro como um todo, e catarinense, em particular: 

Ora, entre nós, em Santa Catarina, não se configuram casos de domínio de uma 
oligarquia familiar, tanto na acepção vulgar como na acepção técnica do termo. Por 

                                                
3 KONDER, Rosa W.; RIBEIRO, Túlia (Org.). Victor Márcio Konder: um homem de múltiplas facetas. 
IEA/Instituto Tancredo Neves: Florianópolis/Brasília, 2006, p.200. 
4 KONDER, Rosa W.; RIBEIRO, Túlia (Org.). Idem, p.200. 
5 KONDER, Rosa W.; RIBEIRO, Túlia (Org.). Ibidem, p.200. 
6 A partir deste ponto, sempre que for utilizada a expressão político, estará se fazendo referência aqueles 
personagens que de alguma forma participam da comunidade político-partidária. Seja como filiado a partido 
político, detentor de cargo eletivo ou ocupante de cargo nomeado, ou membro da máquina partidária, como, por 
exemplo, cabos eleitorais. 
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quê? Porque para que haja oligarquia desse tipo é preciso certo contexto social que a 
suporte, muito diferente do quadro econômico-social vigente no Estado7.  

 

Em sua argumentação, o autor utilizou artifícios discursivos conhecidos entre aqueles que 

procuram destacar as características que seriam específicas a Santa Catarina e aos seus políticos: o 

enaltecimento de supostas distinções encontradas na formação social catarinense quando 

comparada ao restante do país; singularidades culturais costuradas por um modelo econômico 

distinto dentro da formação nacional brasileira são, quase sempre, as bases da argumentação:   

Numa sociedade como a nossa, com um alto índice de mobilidade vertical, em que a 
maioria das elites é constituída de elementos que ascenderam socialmente há uma 
geração ou recentemente, com uma economia muito diversificada e um sistema em 
que predomina a pequena propriedade no campo, é difícil visualizar a existência de 
um grupo que tenha condições de exercer o controle incontestável do poder de 
maneira duradoura. (...) Oligarquia familiar em Santa Catarina constitui uma 
impossibilidade sociológica, como diria Oliveira Viana8. 

 

Mas, afinal, diante desta “evidente impossibilidade sociológica”, como poderíamos 

classificar o exercício do poder político em Santa Catarina desde, pelo menos, a instauração do 

regime republicano? O próprio autor nos dá indícios, ao considerar, pelo menos, a existência de 

elites advindas de um processo recente de ascensão social: 

Basta atentar para a história das famílias mencionadas na matéria referida de início e 
citadas habitualmente pelos que se atém, sem maior exame, à tese do domínio 
oligárquico em Santa Catarina. A projeção dessas famílias é o produto de um 
processo de ascensão social recente e nenhuma delas dispõe ou já dispôs de uma 
soma de poderes tais que as habilitassem a impor a sua vontade aos demais grupos e 
a toda a sociedade. Aliás, como falar em oligarquia quando os pretensos grupos 
oligárquicos participam de eleições e, como quaisquer outros, também sofrem 
derrotas nas urnas, inclusive em seus próprios municípios de base?9. 

 

E é exatamente o que se encontra, quando se segue a argumentação em questão: uma 

história das famílias. Não de quaisquer famílias. Serão elas que ao longo de quase todo o século 

XX designarão os postulantes aos principais cargos eletivos de Santa Catarina e que formarão os 

quadros burocráticos e partidários existentes no Estado. Isso não chega a ser desmentido pelo autor, 

que, desta forma, justifica as aparições repetidas das mais variadas figuras nas fileiras partidárias, 

bem como na ocupação de cargos públicos: 

Na verdade, trata-se de famílias com uma tradição política arraigada, que se 
transmite de uma geração para outra. As pessoas crescem num ambiente de 
preocupações políticas e os negócios públicos se tornam, para muitas delas, o centro 
maior do seu interesse, freqüentemente com sacrifício de outros tipos de interesse, 
inclusive econômico-financeiros10. 

 
                                                
7 KONDER, Rosa W.; RIBEIRO, Túlia (Org.). Op. cit., p.200-201.  
8 KONDER, Rosa W.; RIBEIRO, Túlia (Org.). Ibidem, p.201. 
9 KONDER, Rosa W.; RIBEIRO, Túlia (Org.). Ibidem, p.201. 
10  KONDER, Victor Márcio. Ibidem, p.202. 
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A partir da argumentação acima explicitada é possível perceber elementos de uma boa 

definição daquilo que se entende por oligarquia, mas seria necessário atentar para o componente 

“altruísta” levantado pelo autor, pois não deve ser tomado como pouco dispendioso um esforço 

quase secular para a conquista e a manutenção do poder sem se pensar nos custos contraídos por 

aqueles que o postulam. Em uma perspectiva contrária, sabemos que a luta pelo poder por essas 

redes é justamente um esforço permanente para a manutenção de vantagens econômicas e políticas 

dos grupos e de seus respectivos membros, mesmo quando estes não estão em exercício de 

mandatos. 

Para entender algumas das mais importantes características da sociedade do período em 

questão, é preciso que sejam retomados determinados conceitos, por vezes abandonados em 

abordagens mais recentes. Em primeiro lugar, a noção de oligarquia. 

Como se sabe, antes de 1930 “o governador republicano era eleito pelas máquinas dos 

partidos únicos estaduais, era o chefe da política estadual. Em torno dele se arregimentavam as 

oligarquias locais, das quais os coronéis eram os principais representantes”11. Entretanto, como nos 

lembra José Murilo de Carvalho, “... emerge das novas pesquisas um quadro mais complexo em 

que coexistem vários tipos de coronéis, desde latifundiários a comerciantes, médicos e até mesmo 

padres.”12 

De forma geral, a experiência do chamado coronelismo no Brasil não foi conduzida 

exclusivamente pelos latifundiários; e em Santa Catarina tal diversidade assume incontáveis 

exemplos. A Revolução de 1930 teria sido um ponto final para o coronelismo, na versão mais 

comum da narrativa histórica brasileira. Contudo, mesmo ao se dar crédito a esta apreciação, 

deve-se atentar para a sobrevivência de um componente político fundamental: o mandonismo, 

fenômeno assim compreendido por José Murilo de Carvalho: 

Refere-se à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder. O 
mandão, o potentado, o chefe, ou mesmo o coronel como indivíduo, é aquele que, 
em função do controle de algum recurso estratégico, em geral a posse da terra, 
exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter livre 
acesso ao mercado e à sociedade política. O mandonismo não é um sistema, é uma 
característica da política tradicional13. 

 

E como um resquício da política tradicional, o mandonismo transmitiu a herança política 

mais cara ao período 1930-1964: o personalismo. Sendo assim, a coexistência de estruturas 

                                                
11 CARVALHO, José Murilo. Pontos e bordados: Escritos de história e política. Belo Horizonte: UFMG, 
2005, p.131-132. 
12 CARVALHO, José Murilo. Idem, p.133. 
13 CARVALHO, José Murilo. Ibidem, p.133. 
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oligárquicas mais tradicionais e elementos de caráter mais personalista, formados, sobretudo no 

meio urbano, fornecerão o tom que a política catarinense assumirá a partir de 1930. 

Sobre o “sistema oligárquico catarinense”, na primeira República, poderíamos entender, 

preliminarmente que “as peculiaridades foram inerentes à formação social de cada facção 

dominante local”. Mas é possível encontrar aspectos comuns em suas identificações e linguagens. 

Tais condições podem ser encontradas sobretudo num conjunto de sociabilidades compartilhado 

pelos integrantes dos agrupamentos predominantes, mas também na configuração de uma cultura 

política que primava pelo “controle do quadro político”, pela “lealdade aos líderes” e pela “negação 

de benesses aos adversários” 14. 

De acordo com Jali Meirinho, a composição oligárquica das elites catarinenses é bastante 

clara. Embora com traços originais de períodos político-administrativos mais remotos, é na 

primeira República que o quadro é finalmente desenhado. Dessa maneira: 

Identificam-se mais com as lideranças urbanas e estão bem personificadas no 
bacharelismo e na burocracia estatal. Seus líderes surgiram de dentro dos quadros 
político-administrativos do Estado. Apesar da origem burocrática, um braço da 
oligarquia barriga-verde veio do setor latifundiário familiar, representado pelo grupo 
lageano dos Ramos, cujo patriarca Vidal José de Oliveira Ramos Júnior, político, 
desde o Império manteve a família em evidência no poder até os anos 60.15 

 

O que poderia comprovar com relativa facilidade os traços oligárquicos das elites políticas 

catarinenses é a extensa lista de contatos privilegiados que uma série de indivíduos passa a 

estabelecer (sobretudo no Estado, mas também em grupos empresariais) com e através dos 

principais personagens da política estadual, quase que necessariamente ligados às principais 

famílias, pois que as mesmas dominavam os diretórios dos partidos políticos quase que no mesmo 

regime em que administravam suas empresas e “acertavam” os casamentos de seus integrantes. Isso 

se faz sentir nos rumos da política estadual. “No governo de poucos, exemplifica-se o poder 

oligárquico no Executivo estadual e na representação federal entre os anos 1889 e 1930, com seis 

governadores titulares, dos quais quatro multiplicaram seus mandatos”16. Fica claro o 

entrelaçamento dos interesses dos grupos político-familiares e o exercício dos cargos eletivos.  

Em tempos nos quais o anseio pela modernização das estruturas econômicas era não apenas 

uma meta compartilhada por políticos e grandes empresários, mas um anseio alimentado em parte 

                                                
14 MEIRINHO, Jali. República e oligarquias: subsídios para a história catarinense (1889-1930). 
Florianópolis: Insular, 1997, p.124. De acordo com este autor, ao analisar a “primeira República”, “em Santa 
Catarina, o embrião das oligarquias que pontificaram no período começou a ser delineado com a vitória dos 
republicanos sobre os federalistas na Revolução que terminou em abril de 1894” (p.125). Mais adiante, “duas 
correntes galvanizaram o poder oligárquico catarinense, dividindo o comando do Partido Republicano. Opondo-
se e compondo-se, conforme as circunstâncias, Lauro Müller e Hercílio Luz conduziram e foram as figuras 
centrais da política estadual enquanto viveram, até a década de vinte” (p.125). 
15  MEIRINHO, Jali. op. cit., p.125. 
16  MEIRINHO, Jali. Idem, p.126. 
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pela imprensa e em parte pelas próprias demandas que brotavam da sociedade, fazia-se fundamental 

aos mandatários catarinenses um bom trânsito de influências nos diversos setores da administração 

pública (sobretudo no âmbito do governo federal). Para a concretização dos projetos dos principais 

grupos econômicos era fundamental um bom relacionamento em todos os níveis da administração, 

fosse ela estadual, fosse federal.  

Episódio relevante, merecedor de menção é o da construção da rodovia responsável por 

ligar a Capital ao porto de Itajaí, naquele momento um dos centros econômicos mais importantes de 

Santa Catarina, senão o mais importante. Referimo-nos à rodovia, às vezes chamada, jocosamente, 

de “estrada da mamãe”17, entre Florianópolis e Itajaí. Por mais que o caso tenha uma pitada de 

caricatura e anedota, o fato é que o Governador Adolfo Konder (1926-1930) “contou com apoio 

federal, já que, no período, seu irmão Víctor Konder18 foi ministro da Viação e Obras Públicas do 

Governo Washington Luís.”19 

 A possibilidade de ver repetida tamanha influência na esfera federal não era calculada e a 

família, mesmo que tenha “agradado a mamãe”, não poderia deixar de aproveitar a ocasião para 

favorecer os próprios negócios, bem como os de seus aliados, além de consolidar sua posição 

dentro do âmbito político estadual.  

Mas como eram estabelecidos os devidos contatos? Como as elites catarinenses se 

estruturavam e se instrumentalizavam? Como se dava sua coesão e coerência? Enfim, como se 

relacionavam os indivíduos? 

É importante perceber também como que estas chamadas “elites políticas” se 
construíam internamente e forjavam suas lideranças. “Se a ‘saga’ dos pioneiros da 
elite econômica não passa de uma história enfeitada do processo de avanço da 
acumulação familiar, as fontes relativas aos membros das principais organizações 
burocráticas (os militares, os escalões decisórios da Igreja católica, os altos 
funcionários, os políticos profissionais, a elite das profissões liberais etc.) permitem 
captar as múltiplas formas de acionar o capital de relações sociais20.  

 

Em geral, as elites surgiam de famílias abastadas e/ou tradicionais, que possuíam um padrão 

social semelhante. Eram constituídas por indivíduos que “estavam ligados entre si no dia a dia em 

função da parceria nos negócios, da liderança em associações de classes, ou estavam ligados através 

das atividades desempenhadas na esfera política.”21 

                                                
17 Por conta do estabelecimento da família Konder em Itajaí, e por tal trajeto contar com a preferência do 
governo na pavimentação asfáltica, à época o assunto foi tratado de forma corriqueira, “entendendo-se” que o 
governador realizou tal projeto para poder visitar a própria mãe com maior freqüência. 
18 Aqui não se trata do autor já discutido acima, embora sejam (ironicamente) integrantes da mesma família. 
19 MEIRINHO, Jali. Op. Cit., p.198. 
20 MICELI, Sérgio. Biografia e cooptação (o estado atual das fontes para a história social e política das elites no 
Brasil). In: Intelectuais à brasileira.  São Paulo: Cia das Letras, 2008, p.351-352. 
21 MAY, Patrícia Z. dos Santos. Redes político-empresariais de Santa Catarina (1961-1970). UFSC – 
Dissertação de Mestrado, 1998, p.45. 
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Assim, deve-se perceber a noção de elite como: 

Um fenômeno cultural, percebido por um conceitual antropológico. Além da 
identificação do sistema normativo que orienta o comportamento político da elite 
nacional, (...) [é necessário] trabalhar uma “antropologia do cotidiano”, descobrindo 
a operação dessas normas no dia-a-dia dos brasileiros.22 

 

Assim, as lideranças políticas poderiam emergir, quase sempre, de dentro das elites, mas 

também, em certos casos era possível que outros estratos da sociedade a elas se associassem. Aqui 

vale mencionar que nem todos os detentores de mandatos, tanto executivos quanto legislativos, bem 

como os ocupantes de cargos burocráticos junto aos primeiros, eram oriundos das famílias de maior 

prestígio e reconhecimento. 

Entretanto, o essencial era mantido: concentrar e conservar o poder político entre o menor 

número possível de lideranças para garantir a manutenção de vantagens econômicas pois, do 

controle do Estado, o qual passa pelas eleições, extraía-se a possibilidade de articular algumas 

vantagens para os patrimônios materiais familiares:  

Por conseguinte, as vantagens e oportunidades de toda ordem ao alcance de qualquer 
integrante desses círculos se definem em função do poder de barganha e da 
autoridade e influência exercidos em ‘chave coletiva’ pelos demais integrantes do 
círculo familiar ampliado e das redes de sociabilidade nas quais esses agentes 
circulam23. 

 

E aqui é preciso situar as duas frentes de poder que predominarão no espaço político, e logo, 

o utilizarão para a projeção dos indivíduos a eles associados.  

De um lado, estavam posicionados os membros da Família Ramos, e em torno destes, 

diversos aliados e “protegidos” políticos: 

Os Ramos eram uma família de latifundiários que controlavam politicamente Lages 
(um dos mais importantes municípios do Estado) desde meados do século XIX. 
Após uma dissidência em relação aos dirigentes do Partido Republicano 
Catarinense, em 1922, ficam na oposição, chegando ao poder estadual a partir de 
1930, junto com Getúlio Vargas; controlarão o Estado até 1945.24 

 

De outro, arregimentaram-se aqueles que em torno do tronco familiar formado pelos Konder 

e, mais adiante, pelos Bornhausen, serão os principais adversários dos “políticos serranos”: 

Já no final do período da República Velha, os irmãos Víctor, Marcos e Adolfo 
Konder tinham o comando do Partido Republicano Catarinense e o último foi 
governador entre 1926 e 1930. [...] O casamento de Irineu Bornhausen com a irmã 
dos Konder dá origem a uma aliança familiar: os Konder-Bornhausen, cuja base 
regional original era o Vale do Itajaí (berço da colonização alemã e da 
industrialização do Estado). Durante o período 1930-1945 os Konder e seu cunhado, 

                                                
22 ZARUR, George de Cerqueira L. A paz dos cemitérios: a cultura política da elite e a unidade nacional 
brasileira. ZARUR, George de C. Leite. A utopia brasileira: povo e elite. Brasília: Ed. Abaré, 2003, p.68. 
23 MICELI, Sérgio. op. cit., p.354. 
24 CARREIRÃO, Yan de S.; BORBA, Julian. Os partidos na política catarinense: eleições, processo legislativo, 
políticas públicas. Florianópolis: Insular, 2006, p.20. 
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Irineu, ficaram na oposição. A partir de 1935, com a criação, por Bornhausen e 
outros sócios, do banco Inco (que será o maior banco do Estado até o início da 
década de 1960), o setor financeiro será a base econômica do grupo.25 

 

Ao analisar estes últimos, instalados no Vale do Itajaí, Cristiane Manique Barreto afirma 

que “esta elite se mantém através de uma solidariedade, entendida aqui dentro de uma rede de 

relações que mudam conforme os interesses e as alianças efetuadas”26. Tais redes de sociabilidade, 

na cidade de Itajaí, centro político da área de atuação dos Konder-Bornhausen, foram estudadas por 

Marlene de Fáveri, que centrou sua atenção em clubes privados onde membros das famílias mais 

poderosas encontravam lugar para cultivar a distinção social, através do casamento e encontrar 

oportunidades para aprender sobre “cargos de mando”, através de “laços solidários”, para “granjear 

prestígio, ficar dentre os ‘iguais’, constituir a elite”.27 Esta solidariedade, podemos dizer, é 

projetada em “uma rede de amigos, ligados entre si por laços de parentesco, sociedades econômicas 

e fidelidades políticas.” 28 

É aqui que se encontra uma das questões que instigam este trabalho. Em que intensidade 

ocorreu a associação entre estes tipos de lideranças políticas? E em torno de que laços elas reuniam-

se e projetavam-se entre o público eleitor? 

As elites políticas do Brasil há muito seguem uma tradição político-administrativa nascida 

no período colonial, e depois continuada no Império e na República Velha. Segundo José Murilo de 

Carvalho, “os juristas e magistrados exerceram um papel de grande importância na política e na 

administração portuguesa e posteriormente na brasileira. Tratava-se de uma elite sistematicamente 

treinada, sobretudo graças ao ensino do direito na Universidade de Coimbra, fundada em 1290.”29 

Assim também ocorreu com as lideranças catarinenses durante todo o século XX. Os 

membros das famílias mais abastadas e de maior prestígio político, tal como os Konder-

Bornhausen, receberam o devido treinamento bacharelesco nas faculdades de direito de São Paulo e 

                                                
25 CARREIRÃO, Yan de S.; BORBA, Julian. Idem, p.20. 
26 BARRETO, Cristiane Manique. Entre-laços: as elites do Vale do Itajaí nas primeiras décadas do século XX. 
in: RAMPINELLI, Waldir J (Org.). História e poder: a reprodução das elites. Florianópolis: Editora Insular, 
2003, p.165. 
27  FÁVERI, Marlene de. Moços e moças para um bom partido (a construção das elites – Itajaí, 1929-1960). 
Itajaí: UNIVALI, 1998. p. 141. 
28  MAY, Patrícia Z. dos Santos. Op. cit., p.48. 
29 CARVALHO, José Murilo de. Introdução: Elites políticas e construção do Estado. In: A construção da 
ordem/Teatro de sombras. RJ: Civ. Brasileira, 2003, p.31. Ainda de acordo com este autor, “A homogeneidade 
ideológica e o treinamento foram características marcantes da elite política portuguesa, criatura e criadora do 
Estado absolutista. Uma das políticas dessa elite foi reproduzir na colônia uma outra elite feita à sua imagem e 
semelhança. A elite brasileira, sobretudo na primeira metade do século XIX, teve treinamento em Coimbra, 
concentrado na formação jurídica, e tornou-se, em sua grande maioria, parte do funcionalismo público, 
sobretudo da magistratura e do exército”. (p.37) “A homogeneidade da elite pela educação comum na tradição 
do absolutismo português e pela participação na burocracia estatal fazia com que o fortalecimento do Estado 
constituísse para ela não só um valor político como também um interesse material muito concreto”. (p.42) 
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do Rio de Janeiro. Mais tarde, isso explicaria, pelo menos parcialmente, as sociabilidades 

construídas por estes políticos em nível nacional, já que essa “fabricação das elites” pelo diploma 

trazia em si o que futuramente vinha a ser a elite dirigente do país.  

E esta prática já era sistematizada anteriormente, dentro do regime de ensino ginasial. 

Seguindo tal perspectiva, Norberto Dallabrida em estudo sobre o Colégio Catarinense, localizado 

em Florianópolis, lugar privilegiado de reprodução social dos valores das classes ricas, aponta que 

“boa parte dos egressos do colégio dos jesuítas veio a constituir a elite dirigente do estado de Santa 

Catarina e alguns tiveram relevo nacional, tanto na iniciativa privada como e principalmente no 

aparelho estatal”. Pelo colégio, que preparava os mais distintos para seguir carreira acadêmica nas 

faculdades do centro do país, “passaram quase a metade dos governadores e interventores do 

Estado de Santa Catarina, boa parte dos políticos profissionais, administradores de empresas 

catarinenses e alguns membros do alto clero católico. Ademais, parte significativa de funcionários 

públicos estaduais de médio e alto escalão foi formada, até bem pouco tempo atrás, por egressos do 

Ginásio Catarinense”. 30 

Isto, evidentemente, era incentivado por uma forte demanda de uma sociedade 

tradicionalista, com um rígido código de sociabilidades. Dessa forma:  

Os varões das elites foram educados para trabalhar e atuar na esfera pública, 
ocupando todos os cargos nos governos estadual e municipais, no comando de 
grandes casas comerciais, na gerência das indústrias, na direção das igrejas, nos 
institutos e associações culturais. Em verdade, a masculinidade burguesa 
‘tradicional’ começou a ser praticada em Santa Catarina a partir de meados do 
século XIX, quando os homens das elites passaram a ser distinguidos pela honra, 
capacidade empreendedora, sucesso profissional, independência financeira e certa 
ilustração intelectual. Esta nova forma de perpetuar a ordem masculina pode ser 
percebida entre os latifundiários do Planalto Serrano, detentores de capital 
econômico e cultural, entre os vendeiros e primeiros industriais do Vale do Itajaí e 
do nordeste do Estado e também entre os comerciantes e os burocratas do litoral 
catarinense.31 

 

Além de toda uma preocupação dos principais segmentos familiares em “dotar de 

competências” seus herdeiros, tal incursão ao mundo acadêmico os levava a uma vantajosa 

condição: estabelecer relações de afinidade pessoal com os jovens representantes de famílias 

importantes do centro do país, bem como de outros estados da federação. Esses, certamente, em 

graus e funções diversos, constituiriam a “nata” da classe política, da burocracia e da 

intelectualidade brasileiras; trata-se aqui de um poderoso capital simbólico, pois que o pacto 

federativo demanda, antes de tudo, um bom estabelecimento de relações (tanto oficiais quanto 

                                                
30 DALLABRIDA, Norberto. A fabricação escolar das elites. Florianópolis: Cidade Futura, 2001. p.31; 222. 
31 DALLABRIDA, Norberto. Op. cit., p.226-227. 
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pessoais). E a chave para o sucesso político em Santa Catarina se dava, certamente, pelo acesso 

facilitado ao crédito e a “vontade política” da esfera de poder federal. 

Um dos casos que se deve mencionar, e que mais adiante justifica sua exemplificação, 

dentre os vários jovens que compartilharam de tal destino na Capital Federal ou na cidade de São 

Paulo é o que envolveu o posteriormente famoso político de Florianópolis Aderbal Ramos da Silva. 

Segundo seu biógrafo, o jornalista Luiz Henrique Tancredo, 

Aderbal incluía-se no rol daqueles cujas posses eram limitadas. O ordenado que seu 
pai percebia como Desembargador mal e mal dava para a manutenção da família em 
Florianópolis. O governo pagava verdadeira miséria aos membros da magistratura 
catarinense dos anos 20. Mesmo assim, Doutor Pedrinho e Dona Santa aceitaram o 
desafio de mandar o filho fazer o curso de Direito na Capital da República. O 
sacrifício só não foi maior graças ao auxílio proporcionado por Victor Konder, 
Ministro da Viação e Obras Públicas do Governo Washington Luís e padrinho do 
jovem estudante.32 
 

Descontado o teor das dificuldades ressaltadas pelo biógrafo, é bastante útil o 

acompanhamento da trajetória de vida deste membro da elite dirigente do Estado, de caráter 

singular, pois investida de um pertencimento a um tronco familiar de destaque político, mas em 

uma posição não tão favorável para uma ascensão aos mais altos postos de prestígio e influência da 

carreira pública. Seriam necessários outros elementos que o levassem a uma posição de destaque. 

Por enquanto, cabem algumas ponderações: menos importante do que o valor material de 

determinados honorários deve-se levar em conta a reprodução do status familiar através da 

continuidade do exercício de determinadas funções públicas, favorecida pelo jogo de influências e 

relações de reciprocidade entre os segmentos que formavam um grupo diminuto no qual eram 

arregimentados os integrantes da magistratura e de outros cargos. Isso quer dizer que, não era só o 

salário que contava nos rendimentos dos que exerciam tais funções: deve-se ter em conta as 

possibilidades abertas pelo controle do aparelho do Estado. Neste caso, o mais importante é a 

percepção do “esforço” (aqui num sentido pragmático) desta figura em distanciar-se de uma 

posição marginal dentro deste sistema formador de elites, capturando para si uma série de 

vantagens e oportunidades que o levariam ao topo dos postos políticos, empresariais e sociais. 

Como ressalta o seu biógrafo, “foi numa dessas ocasiões que Aderbal recebeu o convite do 

padrinho para trabalhar no Ministério de Viação e Obras Públicas, diretamente no gabinete do 

Ministro.”33 

                                                
32 TANCREDO, Luiz Henrique. Doutor Deba: Poder e Generosidade. Florianópolis: Insular, 1998, p.35. O 
capítulo aqui referido trata com minúcias do ambiente acadêmico do Rio de Janeiro dos fins da década de 1930. 
Como é sabido, ambiente de efervescência artística e, sobretudo, engajamento político. Entretanto, aqui os 
elementos mais relevante são as redes de influência entre os jovens da elite brasileira, em geral, e catarinense, em 
particular. 
33 TANCREDO, Luiz Henrique. op. cit., p.40. De acordo com o autor, certo incidente levou o jovem estudante, 
apadrinhado pelo Ministro, a ser dispensado de suas atribuições no gabinete. Curiosamente, Aderbal Ramos da 
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Mas, oportunidades deste tipo eram exceções, e somente eram proporcionadas a grupos 

restritos, extremamente seletos, geralmente a familiares e correligionários com “folhas de serviço” 

de certo vulto. Como se verá mais adiante, as memórias organizadas por famílias, partidos, 

entidades de classe, clubes sociais ou esportivos, bem como associações culturais, podem revelar, 

qualitativamente traços fundamentais de marcantes e decisivas experiências dos indivíduos ao se 

moverem dentro do respectivo grupo social ou para além dele34.  

Daí a sua importância para a recuperação, sempre parcial, é verdade, das suas trajetórias e 

do impacto que as mesmas podem provocar nos destinos do grupo como um todo. Portanto, é 

fundamental integrar o perfil e a trajetória do indivíduo com a rede na qual o mesmo encontra-se 

inserido. Em estudo clássico sobre as elites do século XVII, em Veneza e Amsterdã, Peter Burke 

fornece algumas indicações importantes para adentrar nos mecanismos da relação entre ação 

política e interesses pessoais através do uso de biografias coletivas. O autor alerta que, com este 

procedimento, “não é possível generalizar sobre uma base absolutamente firme; por outro lado, 

falar sobre o grupo sem considerar alguns de seus membros, um a um, é generalizar sem base 

alguma”.35 

Cristiane Barreto, ao trabalhar algumas memórias de membros das famílias da região do 

Vale do Itajaí, demonstra que, “estes pequenos fragmentos [de memória] relatados sobre 

casamentos, negócios, escolhas para cargos políticos e atuação na esfera pública política em defesa 

da economia do Vale do Itajaí, servem para podermos analisar como se formou, atuou e perpetuou a 

elite no Vale do Itajaí”. Ainda de acordo com a autora, “determinadas condições econômicas, 

materiais e políticas, associadas a associações matrimoniais e financeiras foram o que ajudou a 

construir esta elite, num processo ativo cujos membros foram selecionados e preparados através de 

um acesso limitado e excludente”. 36 

E assim se fez também do outro lado. Nereu Ramos, dentro das redes formadas a partir de 

sua família (futuramente o núcleo fundador do Partido Social Democrático – PSD), com certo 

atraso comparado ao que já era praticado pela família Konder na década de 1920, aproveitou-se das 

                                                                                                                                                   
Silva se tornaria, anos mais tarde, um dos líderes da principal facção política adversária da família Konder. Cabe 
lembrar que Victor Konder já fora citado acima como o Ministro de Viação e Obras Públicas. 
34 MICELI, Sérgio. op. cit., p.349. Neste ponto, cabe uma explicação a respeito da escolha deste tipo de fonte. 
Conforme Sérgio Miceli, “Ao contrário do que alguns autores querem fazer crer, as fontes impressas e aquelas 
manuscritas, (materiais constantes de arquivos históricos e familiares) retém a marca dos interesses, dos valores 
e das estratégias dos grupos sociais a que se referem. [...] Elas são produto de uma atividade de simbolização 
mediante a qual esses grupos manifestam sua existência material, política e intelectual. Antes de serem 
processados e transformados pelo pesquisador em provas do argumento explicativo, os materiais aí contidos são 
parte integral do repertório de imagens com que o grupo veicula e gera sua identidade.” (p.349) 
35 BURKE, Peter. Veneza e Amsterdã: um estudo das elites do século XVII. SP: Brasiliense, 1991, p.33. 
36 BARRETO, Cristiane Manique. Op. cit., p. 160;180. 
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relações de amizade, casamentos e “favores pessoais” que eram orquestrados, definindo uma 

espécie de hierarquia dentro da estrutura político-partidária: 

Àquelas alturas, com efeito, os destinos profissionais de Aderbal já estavam 
traçados. Nereu [Ramos], inclusive, já o convidara a trabalhar em seu escritório. O 
convite fora feito no instante em que o sobrinho solicitara sua interferência junto ao 
Interventor no Estado, General Ptolomeu de Assis Brasil, no sentido de que lhe 
conseguisse uma promotoria pública. Achou melhor fazê-lo caminhar a seu lado. 
[...] Assim, chegado do Rio com o diploma nas mãos, Aderbal sem demora passou a 
exercer a profissão. E, ao mesmo tempo, começou a envolver-se em outros campos, 
aqueles que seriam os responsáveis maiores pelos rumos tomados por sua vida, 
quais sejam, os campos da política.37 

 

Em outra direção, podemos destacar também que a partir dos cursos superiores fundados em 

Florianópolis, outros atores puderam entrar em cena. Membros de uma camada social 

intermediária, sobretudo do interior, que buscavam na capital e em outros centros regionais sua 

ascensão profissional, uma melhor acomodação social, bem como, em casos mais raros, uma 

projeção política. 

É o caso do advogado Ivo Silveira (mais tarde deputado estadual e governador), que veio a 

ingressar no curso de Direito no ano de 1940. Aqui, quando se destaca o papel do ensino superior, 

sobretudo o Direito, isso ocorre devido à influência notória em nosso país dessa área de saber na 

esfera política. Resumindo, os círculos políticos e os seus arranjos eram definidos neste ambiente, 

pois os jovens das elites ali tomavam contato com o universo público. Na Faculdade de Direito, os 

próprios professores, quase todos, atuavam simultaneamente no exercício das atividades 

relacionadas à advocacia e nas fileiras dos partidos políticos (em ambos os casos 

profissionalmente). 

É claro que outros aspectos e dimensões da vida social e cultural, além da escolaridade, 

também possuem seu valor, e devem ser seriamente levados em conta, para a compreensão do 

fenômeno político como um todo, aqui pensado no que diz respeito à ascensão das elites políticas. 

A partir disso, é preciso considerar que a partir da década de 1930, a Capital de Santa 

Catarina sofreria decisivas transformações na ordem do cotidiano. O ambiente político, 

inevitavelmente, também sofreria transformações e novos modos de operacionalizar as relações 

sociais com ganhos políticos apareceriam. Na pequena cidade-capital, chegavam alguns ecos de 

uma nova dinâmica socioeconômica que percorria o país. A historiografia brasileira recente deu a 

este tema um tratamento destacado, como fez Nicolau Sevcenko, quando apontou importantes 

nuances dessas mudanças de ritmo vivenciadas na então Capital da República num momento de 

“dança de cadeiras”: 

                                                
37 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. cit., p.45. 
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 No decorrer do processo de mudança política, os cargos rendosos e decisórios – 
antigos e novos – passaram rapidamente para as mãos desses grupos de recém-
chegados à distinção social premiados com as ondas sucessivas e fartas de 
‘nomeações’, ‘indenizações’, ‘concessões’, ‘garantias’, ‘subvenções’, ‘favores’, 
‘privilégios’ e ‘proteções’ do novo governo.38 

 

Não importando qual a facção política que ocupava a administração do Executivo, o certo é 

que o terreno era propício ao aparecimento de novas figuras no plano político. Sempre, é verdade, 

com estreita associação aos grupos mais tradicionais já enraizados no sistema político. 

Florianópolis, como centro político-administrativo, ainda estava longe das transformações 

estruturais (que vivenciaria a partir da década de 1960), mas pequenas mudanças no cotidiano das 

camadas sociais mais altas podem fazer perceber que uma nova gama de políticos estava se 

formando e associando-se profundamente aos detentores de maior prestígio social e condição 

econômica. Ainda acompanhando as ponderações de Sevcenko, podemos dizer a respeito das elites 

(e em certa medida, das camadas médias), que, com relativa facilidade, se adaptam: 

[...] ao seu novo equipamento urbano, abandonando as varandas e os salões coloniais 
para expandir a sua sociabilidade pelas novas avenidas, praças, palácios e jardins. 
Com muita brevidade se instala uma rotina de hábitos elegantes ao longo de toda a 
cidade, que ocupava todos os dias e cada minuto desses personagens [...] como se 
todos quisessem estar em todos os lugares e desfrutar de todas as atrações urbanas 
ao mesmo tempo.39 

 
Aderbal Ramos da Silva: personalismo entranhado na cultura política 

 

A ascensão política dos membros das elites, por mais que permitisse a reprodução de suas 

relações no âmbito familiar aos jovens que pretendessem buscar seu lugar nas esferas de poder, 

correspondia a critérios mínimos, socialmente construídos, a partir dos quais recrutavam os que 

poderiam receber a condição de “homens públicos”: 

Os próceres locais típicos eram quase sempre oriundos de antigas famílias do 
Estado, ou, então, a elas se haviam associado pelo casamento, via de regra jovens 
bacharéis em direito ou medicina ao tempo em que iniciam sua carreira pública, em 
condições de sustentar insígnias de honorabilidade a que só fazem jus os membros 
natos de clãs eminentes.40   

 

Seguindo os rastros do grupo social acima caracterizado, podemos acompanhar alguns 

detalhes a respeito das atividades de seus membros, capitaneados crescentemente pelo integrante do 

grupo que passa a ter maior visibilidade: Aderbal Ramos da Silva. De acordo com sua biografia, 

anteriormente citada,  

                                                
38 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 
SP: Cia das letras, 1983/2003, p. 38. 
39 SEVCENKO, Nicolau. Op. cit., p. 52-53.  
40 MICELI, Sérgio. Carne e osso da elite política brasileira pós-30. In: FAUSTO, Boris (Org.). História geral da 
civilização brasileira.Bertrand Brasil, 2007, p.679. 
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nunca fora nem jamais seria um amante da movimentação febril das grandes 
cidades. Na pequena Florianópolis dos anos trinta todos se conheciam. [...] Com os 
seus melhores amigos de então, entre eles Roberto Medeiros, Nilton Machado, 
Michel Daura, João David Ferreira Lima41 e João Febrônio de Oliveira, Aderbal 
fazia exatamente o mesmo que os jovens da sua idade e da mesma classe média 
costumavam fazer. Aproveitava muito o pouco que a Cidade oferecia em termos de 
lazer. As festas no Clube Doze de Agosto e no Lira freqüentava-as quase todas; 
assistia habitualmente aos footings das moças ao redor da praça; dos blocos 
carnavalescos tão em voga, chegou a participar de uns poucos42. 

 
Dentro de variadas redes de sociabilidade, a carreira política deste personagem obteve 

ascensão. Estabelecendo-se em Florianópolis após a conclusão do curso de Direito, desempenhando 

funções no escritório de seu tio (Nereu Ramos) e contraindo matrimônio com a herdeira do maior 

grupo empresarial da cidade (a empresa Hoepcke43), as portas se abrem amplamente para uma 

carreira política promissora. Como nos fica evidente: 

Não houve, em toda Florianópolis, quem deixasse de comentar aquele casamento da 
ricaça com o Deputado. [...] A partir daquela união, começava para Aderbal um dos 
desafios da sua vida, pois, conforme afirmou reiteradas vezes, uma das coisas mais 
difíceis é ser marido de mulher rica. [...] — Corre-se o risco — dizia ele —, de ser 
apenas o marido da fulana. Deve-se ter muitas qualidades próprias, muita liderança 
para evitar isso.44 

 

Tal liderança começa a ser cultivada com uma série de investimentos (financeiros e 

simbólicos) e incursões nas mais variadas atividades da vida social catarinense, em geral, e da 

florianopolitana, em particular.  

Em duas frentes muito precisas podemos perceber esta atuação: uma delas era voltada para 

ações de cunho “assistencialista”, junto à população mais humilde e mais vinculada à sua posição 

de advogado. A outra, vinculada aos recursos que possuía como empresário, sendo uma espécie de 

mecenas das atividades atléticas e desportivas dos setores sociais de maior prestígio da sociedade.45 

A primeira, certamente a mais importante, atacou de formas diversas:  

Entre as muitas causas entregues aos cuidados do advogado, que agora atuava só, 
incluíam-se todas as que envolvessem a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e o 

                                                
41 Este, a partir da década de 1930 passou a exercer o cargo de promotor público em Palhoça, o que certamente 
mais tarde deve ter facilitado a inserção do advogado Ivo Silveira no círculo político de Aderbal Ramos da Silva. 
42 TANCREDO, Luiz Henrique. op. cit. p.47. 
43 Cf. Tancredo: A empresa de navegação era um dos braços principais do grupo empresarial que por vários anos 
esteve sob a direção de Aderbal. Mas também se destacavam a fábrica de rendas e bordados, a fábrica de pregos, 
a fábrica de gelo, o estaleiro Arataca. Isto para não falar na parte comercial, um forte sustentáculo do grupo que 
vendia praticamente tudo, desde fazendas, ferragens, máquinas, louças e material elétrico, até produtos químicos 
e farmacêuticos, automóveis, caminhões, peças, acessórios e derivados do petróleo. [...] Com sua matriz 
instalada em Florianópolis, filiais nas cidades de Blumenau, Joinville, Lages, Joaçaba, Tubarão, Laguna e São 
Francisco do Sul, além de agências e escritórios em São Paulo, Santos e Curitiba, a Carlos Hoepcke S.A. 
formava com seu conjunto de empresas uma frondosa árvore, plantada na terra fértil da prosperidade. (p. 100-
101) 
44 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. cit., p.55. 
45 BORN, Sandra Regina. Falas na cidade de Florianópolis: relações de poder e formação de redes sociais 
(1945-1964). 126f. Dissertação (Mestrado em Educação e Cultura) – Universidade do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2007. 
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Hospital de Caridade de Florianópolis. Em nenhuma delas registrou-se o pagamento 
de honorários. Começava ali um estreito relacionamento entre Aderbal e a secular 
casa de saúde instalada nos altos da Rua Menino Deus. 46 

 

A condição de administrador do Grupo Hoepcke proporcionou-lhe uma situação 

razoavelmente confortável para uma forte investida em sérios problemas enfrentados pelas classes 

populares naquele período: a precariedade da saúde pública. Em um estado da federação com 

parcos equipamentos (até pela ausência de infra-estrutura que será pensada apenas ao fim da década 

de 1950) e insuficientes quadros atuantes no serviço púbico, parecia muito difícil a constituição 

(pelo menos no período nas décadas de 1940 e 1950) de um serviço de saúde pública destinado a 

atender plenamente o conjunto da população. Os atendimentos privados e os “médicos de família”, 

bem como as casas de saúde (de orientação religiosa) ainda eram elementos comuns àquele 

contexto social. 

Em tal situação, ressaltava-se a atuação da drogaria de propriedade do Grupo Hoepcke S.A. 

Assim é mencionado seu caráter “deficitário”: 

A falta de lucros mais expressivos decorria do fato das muitas receitas aviadas e dos 
muitos medicamentos que baixavam das prateleiras para serem entregues, 
gratuitamente, a pessoas necessitadas. Tudo sob às ordens de Aderbal, que chegava 
a manter, sob sua responsabilidade e, portanto, com recursos saídos do seu bolso, 
uma ala inteira do Hospital de Caridade. Tamanha benemerência tinha custos 
elevados, já que o número de doentes atendidos era grande. [...] De qualquer forma, 
a performance contábil da drogaria não prejudicava o conjunto [das empresas], que 
esbanjava vitalidade crescente.47 

 

As pessoas mais humildes percebiam este tipo de prática assistencial não apenas como uma 

resolução circunstancial dos seus problemas, mas também, com o passar do tempo, como uma 

possibilidade, ou mesmo uma garantia viável de sobrevivência. “O aparente conformismo fazia 

parte de uma estratégia de vida, para alcançarem seus objetivos mais imediatos”.48 

Entende-se, deste modo, particularmente em Florianópolis, o papel do “Estado” muito mais 

em função das figuras públicas que dele fazem parte ou a ele têm acesso do que propriamente uma 

estrutura montada e efetivamente (aqui dito no sentido prático do tempo de espera) capaz de suprir 

as mínimas necessidades demandadas pela população mais humilde. Fica claro que recorrer a uma 

figura tão “generosa e bem disposta” era o mais sensato a se fazer. Dessa maneira: 

Vivendo em difíceis condições existenciais, com baixos salários e reduzida oferta de 
empregos, ao recorrerem ao Estado, produtor de toda uma legislação que os 
beneficiava materialmente e formulador de um discurso que assumia suas 

                                                
46 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. Cit., p.91. 
47 TANCREDO, Luiz Henrique. Ibidem, p.101. 
48 FERREIRA, Jorge. A cultura política dos trabalhadores no Primeiro Governo Vargas. In: Trabalhadores do 
Brasil: o imaginário popular (1930-1945). RJ: Ed. FGV, 1997, p. 33. 
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dificuldades, os trabalhadores procuravam uma alternativa a mais em suas vidas, que 
como estratégia, não poderia ser subestimada.49 

 

Especificamente no contexto aqui apresentado, este papel do Estado não era tão preciso 

como em outras regiões, e um político com as possibilidades de Aderbal acabava assumindo 

algumas destas atribuições. O socorro a certos seguimentos, por conta de contingências mais 

extremas, como a morte repentina de um chefe de família, é uma passagem que merece menção 

especial por seu biógrafo e que aqui descreve, de forma contundente, a manifestação de uma cultura 

política:  

Em março de 1937, o comerciante Bruno Szpoganicz, dono de próspero armazém de 
secos e molhados, teve morte súbita, aos 39 anos de idade. Uma apendicite não 
diagnosticada fez com que deixasse inesperadamente viúva e dez filhos, seis homens 
e quatro mulheres. Sentindo o drama, Aderbal prontificou-se a servir de 
inventariante e, comovido com o problema, passou a dar cobertura à família. 
Conseguiu na Secretaria da Educação50 uma bolsa de estudos para Érico, um dos 
órfãos, gêmeo de Erasmo. Para este, de seu próprio bolso, custeou os estudos. De 
ambos exigia que a cada final de mês o procurassem para mostrar a caderneta 
escolar, na qual dava o seu visto. Outro filho, José Nilton, internou-se em colégio de 
Blumenau às custas de Aderbal. O mais velho, Tadeu, foi empregado na firma 
Hoepcke. [...] Embora nada lhe fosse solicitado, a viúva, em reconhecimento aos 
favores recebidos, a cada período eleitoral ia à casa de Dona Santa [mãe de Aderbal] 
em busca de orientações para si, seus filhos e todos quantos pudesse influenciar 
sobre votos. Voltava para casa sempre com a bolsa cheia de santinhos de candidatos 
e com a cabeça repleta de instruções.51 
 

Mas não apenas as necessidades mais elementares, como aquelas ligadas à saúde e ao 

abastecimento de uma casa, com idosos, crianças, doentes, eram percebidas pelas classes populares 

como passíveis de uma “ajudinha” do Doutor. As pessoas comuns buscavam vantagens diante de 

todo o repertório disponibilizado pelo “Doutor Deba”. Há relatos sobre o custeio dos estudos de 

vários jovens, pois a instrução, mesmo a mais básica, auxiliava na busca pela “vida melhor”, em 

uma sociedade onde o acesso à educação era bastante restrito. Por ser o “guardião” das empresas da 

família de sua esposa, possuía, particularmente em Florianópolis e cercanias, boa parte dos 

empregos mais sedutores, seja no status ou no salário. Pedir uma “vaga” em alguma firma do grupo 

era lugar comum. Isso sem falar, através do livre acesso aos negócios públicos, da inserção de 

diversas pessoas no funcionalismo. Dessa maneira, é preciso levar em conta que todos os membros 

de um grupo social, ou mesmo de toda a sociedade, “selecionavam aquilo que poderia beneficiá-los 

– a legislação, os discursos sobre a família, o trabalho, o progresso, o bem-estar, etc.”.52 Mas não 

somente eles. Se ao advogado ou ao empresário Aderbal, a conta era custosa, para “Doutor Deba”, 

o político, sobretudo quando estava em campanha, era um investimento valioso. Ao comentar sua 

                                                
49 FERREIRA, Jorge. Op. cit., p.33. 
50 Aqui, é preciso levar em conta a inexistência de um sistema público de educação universalizado.   
51 TANCREDO, Luiz Henrique.Op. cit., p.92. 
52 FERREIRA, Jorge. Op. cit., p.33. 
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participação em eleições53 pela primeira vez, teria afirmado que “fazer política é participar 

efetivamente da vida da comunidade, é manter um diálogo permanente com o povo.”54 Intenções a 

parte, a sua atuação foi certamente o que se pode considerar como uma prática de cunho 

personalista.  

Ao longo do tempo, tais redes de relações políticas e práticas eleitorais têm sido 

apresentadas como parte do que se convencionou chamar, a partir principalmente da década de 

1960, de populismo. Entretanto, Jorge Ferreira aponta que “os termos ‘populista’ e ‘populismo’ 

existiam no vocabulário político entre 1945 e 1964, mas muito raramente eram utilizados. Contudo, 

quando eram pronunciados, tinham um significado bastante diferente deste que conhecemos hoje”. 

Em certas situações, seu emprego poderia até mesmo ter um caráter elogioso, evocando uma 

legitimidade popular alcançada por lideranças como Getúlio Vargas ou João Goulart.55 

Posteriormente, a terminologia ganharia um sentido cristalizado de desqualificação da participação 

política da população pobre nos grandes centros urbanos. Isso porque, apesar de ambíguas, as 

políticas patrocinadas por grupos políticos ligados ao varguismo, pressupunham uma certa 

incorporação das camadas populares no desenvolvimento brasileiro. Mesmo que tais incorporações 

fossem, segundo Joel Wolfe, “uma tentativa para desmobilizar ou para priorizar atitudes 

estratégicas de grupos de trabalhadores”, através da invocação de “formas de políticas personalistas 

e de um paternalismo pré-capitalista”. Neste jogo de linguagens diversificadas, eleitores e 

trabalhadores não estavam em relação de mera cooptação aos políticos e lideranças como Vargas, 

mas avaliavam a situação “de acordo com suas próprias experiências”.56 Este tema será retomado 

mais adiante. 

De todo modo, deve-se ressaltar uma abordagem da política que levava em conta a 

necessidade de lidar com uma massa de eleitores que demandavam um tratamento mais próximo 

por parte dos políticos “profissionais”, num tempo em que os meios de comunicação tinham um 

alcance mais restrito. De acordo com Patrícia Z. dos Santos May, a familiaridade do “Doutor Deba” 

com Florianópolis, 

Expressava o personalismo que exercia através do que se poderia chamar como 
política do dia a dia. Com acentuado culto ao bairrismo, ARS buscou construir sua 
imagem pública entre a elite do estado e entre as classes subalternas, seguindo um 

                                                
53 Deputado à Assembléia Constituinte Estadual (1935) e à 1º Legislatura (1935-1937). 
54 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. cit., p. 63. 
55 FERREIRA, Jorge. “O nome e a coisa: o populismo na política brasileira”. In: O populismo e sua história. 
Debate e crítica. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2001, p.115. 
56 WOLFE, Joel. “Pai dos pobres” ou “Mãe dos ricos”?: Getúlio Vargas, industriários e construções de classe, 
sexo e populismo em São Paulo, 1930-1954. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 12, n. 27, p. 27-60, 
1994. 
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estilo tipicamente populista, acompanhando a tendência dominante na América 
Latina nos anos cinqüenta.57 

 

Embora a autora faça referência a um momento mais adiantado (a década de 1950) e 

localize-o dentro de um debate problemático, suas considerações a respeito da personalidade 

política se fazem extremamente pertinentes, pois reconhecem elementos especificamente 

desenvolvidos num determinado contexto histórico. 

O caráter pessoal das ações, o envolvimento com os segmentos populares, a “personalidade 

construída” fazem deste político, em particular, alguém que se destaca em qualquer ocasião ou 

ambiente. 

 Dono de forte carisma, Aderbal sedimentou de vez uma forte liderança política, que 
ganhava impulsos diários nos diversos lances em que se envolvia. Seu escritório 
virou palco de romarias, sendo freqüentado por pessoas de todas as classes sociais, 
que a ele corriam em busca de auxílios, de conselhos, de orientações58. 

 

Mas outra frente de atuação do “Doutor Deba” junto à “boa sociedade” de Florianópolis foi 

o trabalho junto às entidades atléticas. Sua relação com a comunidade desportiva esclarece, pelo 

menos em parte, os “dotes carismáticos” do qual dispunha como líder político. 

Com o seu prestígio e a sua força política cobrindo espaços sempre maiores, Aderbal 
foi chamado a presidir clubes sociais e esportivos. Assim, passou a acumular a 
presidência do Diretório do Partido Liberal de Florianópolis com a direção do 
Aeroclube Catarinense e da Federação Catarinense de Desportos. Desenvolveu um 
trabalho que o fez de pronto ser apontado como ‘um dos mais voluntariosos 
incentivadores do esporte em Santa Catarina’. Foi, igualmente, escolhido presidente 
de honra do Avaí, clube então presidido por Walter Lange e tendo Celso Ramos na 
Vice-Presidência. O esporte esteve sempre no rol de suas preferências.59 

 

Uma das chaves explicativas para o sucesso de seu relacionamento com boa parte da 

população da capital pode ser o seu envolvimento, intenso e simultâneo, com diversas atividades. 

Certamente isso poderia evidenciar valores como “comprometimento”, “dedicação”, “seriedade” e 

“entusiasmo” perante a comunidade. Sem dúvida, são características preciosas para a carreira de 

um político. Corrobora neste ponto seu biógrafo, ao ressaltar que: 

Suas atividades continuavam variadas. Embora a política ocupasse a maior parte de 
seu tempo, não descuidava da parte empresarial, ao mesmo tempo em que dedicava 
grande atenção aos esportes. Também em 1946 foi reeleito, mais uma vez, 
Presidente da Federação Catarinense de Desportos. Além disso, era Presidente de 
honra do Clube de Regatas Aldo Luz, do Iate Clube de Florianópolis e do Avaí 
Futebol Clube.60 

 

                                                
57 MAY, Patrícia Z. dos Santos. Op. cit., p.70.  
58 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. cit., p.93. 
59 TANCREDO, Luiz Henrique. Idem, p.93. 
60 TANCREDO, Luiz Henrique. Ibidem, p.115. 
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No âmbito do futebol, aliás, as relações de reciprocidade não se davam apenas na adesão 

(simbólica) ao escudo e as cores do seu clube, na ocupação de cargos como o de “Presidente de 

Honra”, mas também de forma efetiva na manutenção patrimonial e financeira da agremiação. E 

isso ia muito além da relação com os conselheiros e beneméritos do Avaí. 

Os jogadores também eram beneficiados, ganhando empregos no Estado, na 
Federação das Indústrias, na firma Hoepcke, em todos os cantos. Não apenas os 
jogadores, como, igualmente, as mulheres de vários deles. Aos filhos, muitas vezes 
ficava assegurada a cobertura financeira dos estudos.61 

 

Percebendo a profissionalização do esporte em todo o mundo, sobretudo o futebol, é clara a 

condição de brevidade de uma carreira profissional. Parece claro que esta era uma relação 

interessante para as duas partes. Ao político, que usufruía do prestígio dos ex-atletas, considerados 

como ídolos e verdadeiros símbolos de seus clubes, era extremamente proveitosa a associação com 

a imagem dos desportistas e suas instituições. Aos ex-atletas, a possibilidade de uma vida mais 

“acertada” e “garantida”, contando com uma condição de estabilidade, sobretudo, na ocupação 

empregatícia que viesse a desempenhar.62 

As entidades assistenciais e os clubes sociais também foram alvos importantes de sua 

atuação. Com toda a certeza, não é por acaso que até os dias atuais a imagem deste político é 

profundamente relacionada a um dos clubes sociais mais antigos e tradicionais de Florianópolis: o 

Clube Doze de Agosto. Nesta entidade, Aderbal investiu muito de seu tempo e influência para 

moldar aquilo que viria a ser seu principal capital político: sua militância. Dentro do Clube Doze, 

sobretudo a partir do final da década de 1940, era quase inconcebível encontrar seus adversários 

políticos. Estes eram geralmente associados ao Lira Tênis Clube, e dificilmente conseguiam 

angariar simpatias por suas candidaturas dentro do “ambiente” comandado por Aderbal. A direção 

do Clube Doze era sempre formada por seus mais fiéis seguidores. Um deles, o militar Paulo 

Gonçalves Weber Vieira da Rosa, conhecido pela paixão e abnegação ao Clube Doze de Agosto, 

assim se refere em pronunciamento à frente da diretoria do clube por conta do falecimento de 

Aderbal:  

...Foi o benemérito das comunidades e dos indivíduos.  
Sempre pronto a ajudar.  

                                                
61 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. cit., p.120. 
62 Aqui cabe ressaltar que tal condição é explicitada a partir do exemplo do Avaí Futebol Clube por conta das 
suas relações mais destacadas com Aderbal Ramos da Silva. Entretanto, tal procedimento era comum também ao 
seu principal adversário, o Figueirense Futebol Clube. Comandado por outras lideranças desportivas, tal clube 
também possuía em seus quadros membros importantes de outros seguimentos políticos, mas também alguns 
deles vinculados ao ramo político liderado por Aderbal (por exemplo, João dos Passos Xavier, primeiro 
presidente do Figueirense Futebol Clube, aparece nas listas do Diretório municipal do PSD). Dependendo de 
qual facção ocupasse o poder público, sobretudo o Executivo Estadual, os papéis poderiam mudar de mãos, mas 
as práticas continuavam dentro de certa normalidade. Em geral, não era interessante aos políticos deste período 
desconsiderar as entidades esportivas. 
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Sua benemerência foi reconhecida pelo seu Clube, o nosso centenário Clube Doze. 
A casa própria e nova só a conseguiu o Veterano, cedendo Aderbal Ramos da Silva 
a parte maior, para sediá-la, tornando-se, por graça dos sócios, o grande benemérito. 
É o seu sócio maior...63. 
 

Como faz perceber o tom do discurso do dirigente do clube, emotivamente carregado e até 

mesmo chegando a tons de drama e heroísmo, sempre estão presentes na trajetória de tais 

instituições o socorro financeiro, mas também uma condição de liderança percebida pelos 

envolvidos quase como “natural”. Dessa maneira, “o poder econômico do ‘Doutor Deba’, somado 

à estirpe genealógica dos Ramos, em uma cidade de costumes provincianos como Florianópolis, 

onde o sobrenome possuía um efeito conspirador para atrair a simpatia ou o desprezo, fez, deste, 

um personagem público”.64 

Neste caso, verifica-se que determinadas redes e sociabilidades formavam uma cultura 

política que celebrava o sujeito “querido por todos”; seja por  “prestígio e influência familiar”,  

apadrinhamento angariado junto a “grandes caciques”, representação e organização de uma 

categoria profissional, bem como de outras associações de classe (associações empresariais, por 

exemplo), ou até mesmo pelo envolvimento com uma agremiação esportiva ou um clube social: 

assim vem se forjando o político profissional. E é nesse conjunto de relações, em função de 

atividades que ocorrem “fora da política”, que o fenômeno conhecido por clientelismo adquire 

força e complexidade: 

De modo geral, indica um tipo de relação entre atores políticos que envolve 
concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, vantagens fiscais, 
isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto. (...) Ele é o 
mandonismo visto do ponto de vista bilateral. Seu conteúdo também varia ao longo 
do tempo, de acordo com os recursos controlados pelos atores políticos, em nosso 
caso pelos mandões e pelo governo.65 
 

E é a partir deste ponto de vista bilateral que é preciso perceber as condições político-

partidárias e eleitorais enfrentadas por esses atores em Santa Catarina. Assim, o dito profissional da 

política adquire um “capital político”, constrói uma relação de reciprocidade com o seu eleitorado. 

E é por meio da cumplicidade, da interação e de um forte apelo a “laços pessoais” que a política 

catarinense opera em suas entranhas.  

Mas os “braços amigos” do “Doutor Deba” não estiveram presentes somente nos âmbitos 

do assistencialismo, dos clubes sociais e da comunidade desportiva. Sua influência pode ser 

percebida em outras instâncias tão importantes quanto. E parece claro que através das atividades 

                                                
63 ROSA, Paulo G. W. Vieira da; GRISARD, Iza V. da Rosa. O Clube Doze de Agosto e sua História. 
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64  MAY, Patrícia Z. dos Santos. Op. cit., p.70.  
65 CARVALHO, José Murilo. Pontos e bordados: Escritos de história e política. Belo Horizonte: UFMG, 
2005, p.134.  
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empresariais tornou-se possível “exportar” suas influências para todo o território catarinense, 

experimentando uma espécie de rede sócio-política que vai se alastrando e se aprimorando durante 

décadas. 

É conhecida a influência econômica das empresas por ele administradas e a sua 

capilaridade estendida por todo o território catarinense. E um dos negócios que eram de extrema 

necessidade ao comércio, sobretudo da capital, era a operação bancária: 

Entre os estabelecimentos que davam sustentação aos negócios desenvolvidos em 
Florianópolis na década de 1940, estava o Banco Agrícola. Em 1943, diante da 
desistência de cooperação emprestada por um grupo de capitalistas representados 
por Gérson Gomes Lustosa, este se viu forçado a demitir-se da direção do Banco [...] 
Concretizava-se, desta forma, velha aspiração do comércio florianopolitano de 
possuir seu próprio banco. No elenco de nomes cogitados para presidir a 
organização, destacou-se de pronto o de Aderbal. [...] Sua escolha para a função de 
Diretor-Presidente foi aprovada por todos os acionistas, assim como foi a de quem 
ele indicou para o posto de Gerente, Pedro Lopes Vieira.66 

 

E talvez daí tenha brotado um debate mais incisivo no que diz respeito ao desenvolvimento 

econômico catarinense e do papel que o Estado viria a ocupar em tal empreendimento. Cabe 

ressaltar que os debates em torno da disposição e do funcionamento das atividades bancárias em 

Santa Catarina viriam a ser alvo de intensas disputas entre as redes político-empresariais que se 

consolidavam por todo o estado.  

No período em que esteve à frente do Banco Agrícola, Aderbal, assessorado por 
Acelon Souza, idealizou a criação de um organismo financeiro próprio para o seu 
grupo empresarial. Foi assim que, em março de 1947, surgiu a casa bancária 
Hoepcke, uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada.67 

 

Ainda que os maiores beneficiários tenham sido os detentores do controle do banco, é 

necessário reconhecer que as suas operações iam ao encontro de uma necessidade latente junto ao 

cenário sócio-econômico catarinense, tanto que as questões relativas ao funcionamento do sistema 

bancário assumiram crescente notoriedade nas eleições para o Governo do Estado que ocorreram 

entre 1950 e 1960, como se verá adiante.  

Comerciantes e industriais da praça de Florianópolis e de vários outros municípios 
do Estado, principalmente daqueles onde o grupo Hoepcke estava estabelecido, 
passaram a usufruir dos créditos da casa bancária. Os colonos, que na sua 
simplicidade quase nada confiavam nos poucos bancos existentes, vendo a solidez 
do estabelecimento, a ele entregavam a custódia de suas economias, mantendo 
outras correntes e, vez por outra, recorrendo a empréstimos para tocar sua lavoura.68 

 

                                                
66 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. cit., p.102. 
67 TANCREDO, Luiz Henrique. Idem, p.102. 
68 TANCREDO, Luiz Henrique. Ibidem, p.103.  
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Outro nicho no qual Aderbal Ramos da Silva investiu desta vez, como empresário e como 

político, e onde é difícil perceber onde um e outro começam e terminam, foi o seguimento de 

imprensa. A sua inserção nos meios de comunicação, articulando as relações entre os seus 

interesses privados e as suas intenções políticas, propiciou que o mesmo pudesse alargar sua esfera 

de influência econômica e ampliasse suas plataformas de atuação e persuasão no cenário partidário 

e, conseqüentemente, eleitoral.  

A expansão do poderoso grupo empresarial não ficou limitada à Casa Bancária. 
Aderbal diversificou os negócios. Suas veias políticas sabiam que a retaguarda dos 
meios de comunicação constituía instrumento dos mais valiosos para a vida de um 
político que, como ele, planejava vôos mais altos. Foi com base nesse plano que 
começou a botar o olho no vetusto jornal O Estado, já que este, segundo os 
comentários correntes, estava para ser colocado à venda.69 

 

Começou adquirindo o Jornal O Estado. Comprou-o, através de terceiros, do Professor 

Altino Flores. Assim foi feito, pois este sabia que nas mãos de Aderbal “o diário deixaria de 

manter a linha de plena isenção política que lhe era imposta.”70 Feito o negócio, “o Jornal mudou 

de mãos no dia 4 de julho de 1945 e, passado pouco tempo, tornou-se porta-voz oficial da nova 

agremiação que surgiria no cenário político do país, o Partido Social Democrático.”71 Isso era, de 

certa forma, comum na imprensa da cidade, como aponta César Valente:  

 

Os jornalistas, redatores daqueles textos rebuscados que invariavelmente iniciavam 
com um longo nariz de cera., eram também partidários. Amigos e apadrinhados das 
principais personalidades políticas de cada clã. Por décadas a imprensa da capital de 
Santa Catarina viveu essa rotina provinciana. Uma espécie de serviço de alto-
falantes dos principais partidos ou coligações.72 

Garantido o espaço editorial na capital, Aderbal percebia que, dentro da conjuntura política 

que se apresentava, “vôos maiores” eram necessários. Dessa maneira, escolheu a cidade de 

Joinville como alvo de uma segunda cartada no seguimento de imprensa, com a aquisição do jornal 

A Notícia. 

Sua incursão nessa área estendeu-se também sobre os domínios de A Notícia, de 
Joinville. Ele foi seu dono. [...] Aderbal manteve-se a frente do jornal por poucos 
anos. Em 1956 o veículo passou às mãos de um grupo de 130 expressivas figuras 
dos meios produtivos de Joinville, encabeçadas por Helmut Fallgatter. A linha 
político-partidária de apoio ao PSD era escancarada, conforme atestou no editorial 
intitulado “Despedida”, produzido para comunicar a transferência de controle.73 
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Aproveitando-se da linha editorial engajada do jornal A Notícia, disseminou pela região os 

elementos doutrinários de sua agremiação e investiu na promoção do PSD visando às eleições ao 

Governo do Estado que se aproximavam. Como o próprio editorial do jornal reitera: 

Filiados ao Partido Social Democrático, com ele marchamos desde a primeira hora. 
Com ele e por ele tomamos parte ativa aliciadora e orientadora da opinião pública, 
em todas as disputas eleitorais desde o reaparecimento de A Notícia [em 1946] até 
31 de maio último. Em cada e em todas as edições de nosso jornal, nesses longos 
dez anos fez-se sentir, este presente, em com toda a convicção, a orientação 
político-doutrinária  do Partido Social Democrático. Nunca buscamos recompensa. 
Contamos, sim, com o apoio de um bem pequeno número de pessoas, entre as quais 
cumpre-nos, num preito de justíssima homenagem, destacar os nomes de Aderbal 
Ramos da Silva e Antônio Ramos Alvim. E se possível nos foi chegar até aqui, tudo 
ou quase tudo devemos a estes dois homens que jamais nos faltaram.74 

 

Se for levado em conta o contexto cultural do período em questão, seria pouco produtivo 

aos esforços eleitorais que se queria empreender, e aos resultados almejados, não somente nas 

urnas, mas também na disseminação dos valores do partido pelo conjunto da sociedade, a 

estagnação junto aos setores de mídia impressa; a mídia eletrônica era um imperativo dos novos 

tempos, e se constituía em valorosa “arma” para as disputas eleitorais. Não por acaso, apareceu no 

“caminho” do “Doutor Deba”, a possibilidade de compra da Rádio Guarujá, estação que 

funcionava há algum tempo no centro da capital. Sendo assim: 

Uma nova incursão nos poderosos meios da comunicação social foi feita por 
Aderbal no fim da década de 1940. [...] Até 1942, Florianópolis não possuía 
nenhuma emissora de rádio. A população local só podia ouvir duas estações: a 
nacional, do Rio, e a Atlântica, de Santos. Esta última vivia falando de uma praia 
chamada Guarujá.75 

 

Depois da compra da Rádio Guarujá, restava agora operar dentro do “mercado de bens 

simbólicos” compartilhados pela comunidade e estabelecer uma conexão entre a prática das ruas e 

o alcance do rádio. 

Assim começou seu vínculo com a emissora. Vínculo que aumentou a partir do 
momento em que o devedor se viu impossibilitado de pagar as duplicatas da Casa 
Byghton cobradas pela Casa Bancária Hoepcke. Nesse ponto, Aderbal propôs pagar 
a dívida, passando, em troca, a assumir o controle da emissora. Transformou-a em 
sociedade limitada, transferindo a amigos parte das cotas.76 

 

Aqui, certamente, como faria com o jornal A Notícia, aparece uma característica 

fundamental do sucesso dos empreendimentos sociais e políticos de Aderbal: vincular 

patrimonialmente os aliados e os principais colaboradores de seus diversificados projetos. 
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Entretanto, é imprescindível destacar que tal atuação não ocorreu de forma “solitária”. De 

outro lado, o grupo liderado pelos Konder-Bornhausen, núcleo da União Democrática Nacional 

(UDN), também controlava negócios de natureza semelhante, mediando relações com indivíduos e 

grupos sociais a partir de sua rede partidária. Claro que de forma específica e de acordo com seus 

próprios meios. Aqui fica evidente que “na empresa jornalística, a notícia é mercadoria política que 

também garante lucro”.77 

Com a disputa entre as redes de influência adentrando às novas modalidades de 

comunicação, ficam evidentes as cisões dentro da sociedade catarinense: 

Duas famílias se revezando no comando político-administrativo do Estado e fazendo 
valer este poder no relacionamento com os meios de comunicação. Ramos e 
Konder-Bornhausen decidiam o que iria ser publicado nos jornais, transformados 
muitas vezes em verdadeiros porta-vozes dos partidos que os sustentavam, 
fenômeno que vai se estender depois às emissoras de rádio instaladas em 
Florianópolis, concorrentes principalmente no noticiário político: A Rádio Guarujá, 
a voz de ouro do PSD dos Ramos, e a Rádio Diário da Manhã, transformada desde 
sua instalação em emissora oficial da UDN dos Konder-Bornhausen.78 

 

As relações estabelecidas entre os grupos políticos e os meios de comunicação, mais do que 

nunca, nos parecem relevantes. E consistem em “uma investida que pode trazer ao conhecimento da 

opinião pública não apenas decisões de bastidores que interferem na edição dos noticiários, como 

acontecimentos graves que permanecem perdidos na poeira do tempo”.79 Isto, porque, como nos diz 

Maria Helena Capelato: 

Os jornais, no plano da política, movimentam-se no tempo longo e curto da história. 
[...] eles se parecem com os partidos, mas não o são. Num país de estrutura 
partidária frágil ou na ausência de um pluripartidarismo, como foi o caso da 
Primeira República no Brasil, a imprensa tende a assumir papel semelhante ao dos 
partidos, chegando a sobrepujá-los.80 

 

Isso nos faz perceber, através do vocabulário estampado em cada jornal, rádio ou, nos dias 

de hoje, televisão, as cores e as causas das “milícias” que atuam no palco da política. 

 

Organizando as “milícias”: gênese do PSD e da UDN em Santa Catarina. 
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As polarizações partidárias constituem fenômeno antigo em Santa Catarina. Desde a 

Primeira República, os personagens participantes da política estadual faziam parte de rixas que 

extrapolavam consideravelmente as discussões ideológicas e programáticas. Isso não é próprio 

apenas de Santa Catarina. Pode-se dizer que seja um fenômeno recorrente na história política 

brasileira. Entretanto, o que aqui nos chama a atenção é a conservação dos laços do que pensamos 

estar “além da política”, naqueles eventos do cotidiano que nem sempre são entendidos como 

propriamente políticos.  

O tradicionalismo político, praticado em Santa Catarina, deve ser entendido por um viés 

conservador e conciliatório, com práticas notadamente construídas visando à coesão interna dos 

grupos enfileirados ao longo do sistema partidário, bem como a acomodação dos seus interesses 

mais fundamentais. 

Como já foi discutido anteriormente, estes seguimentos da política catarinense são 

fortemente fechados, mudando pouco ao longo do tempo; e neles ingressando apenas os indivíduos 

que detêm aptidões indispensáveis à própria reprodução do grupo em questão.  

Tais aptidões são as mais variadas, indo de influência familiar tradicional, posição partidária 

ou burocrática estratégica, detenção de prestígio frente a grupos sociais numerosos ou mesmo de 

talentos profissionais. Isso sem falar é claro, na viabilidade econômico-financeira. 

De tal maneira, tais considerações, quando se encontram reunidas e evidenciadas na própria 

composição das elites dirigentes, esclarecem a razão pela qual estas sobreviveram a um longo 

período histórico, sempre em busca de influência no campo político e a reprodução de sua situação 

econômica. Deve-se, ainda neste caso, continuar a mencionar o grupo constituído e representado 

pela família Konder-Bornhausen, que carrega o status de ser um dos grupos políticos com maior 

tempo de atuação nas fileiras político-eleitorais do estado de Santa Catarina. E assim também se 

deu com os membros da Família Ramos. 

Dessa maneira, é fundamental perceber que a partir de 1945, as duas correntes disputarão 

fortemente o poder e, sempre estarão organizadas por lideranças de caráter centralizador: Os 

primeiros com Irineu Bornhausen, de forma inconteste. E os últimos, com Nereu Ramos, seu 

principal integrante, mas de forma compartilhada com Aderbal Ramos da Silva, seu sobrinho, na 

região de Florianópolis. 

Para entendermos essa dinâmica, dentro da organização partidária e do desempenho eleitoral, 

é preciso recuar cronologicamente:  

Com o advento do Estado Novo, a Constituição de 1937, outorgada por Getúlio 
Vargas, excluiu a Justiça Eleitoral dos órgãos do Poder Judiciário. No período de 
1937 a 1945 foram nomeados interventores para o Poder Executivo Estadual e 
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Municipal, e as Casas Legislativas foram dissolvidas, cancelando-se as eleições em 
todo o território nacional.81 

 

Seguindo na direção proposta pelos atos do Estado Novo, buscando nomes adequados para as 

Interventorias, “Getúlio buscava estrategicamente em alguns casos pessoas desligadas do processo 

político, ou alguma outra pessoa que contrapusesse o poder oligárquico local, ou seja, entre os 

elementos das próprias oligarquias estaduais que disputavam o poder”.82 Indicava-se, portanto, uma 

ligação direta entre o Varguismo e uma vertente política daquelas presentes no Estado, o que só 

poderia contentar um lado das forças em disputa: 

Em Santa Catarina também funcionou o esquema getulista. [...] A indicação de 
Nereu Ramos para a interventoria em novembro de 1937 foi muito bem trabalhada. 
Em janeiro daquele ano, precisamente no dia 26, Nereu compareceu ao encontro de 
governadores em Poços de Caldas, provocado pelo mineiro Benedito Valadares. [...] 
Os governantes reunidos teriam dado apoio às pretensões do então Presidente 
Getúlio em endurecer o regime, em decorrência das precipitações e convulsões 
sociais que ocorriam.83 

 

Estava assim instituído, através desta relação, um campo de atuação política que poderia ser 

percebido pelo tom do ressentimento. Se já não bastassem os resultados desfavoráveis no processo 

deflagrado em 1930, agora a situação se repetia. Os tradicionais grupos políticos do Vale do Itajaí 

novamente, e agora com os componentes advindos da “Campanha de Nacionalização”, via-se 

excluído das instâncias mais importantes do poder estadual. Ficam dessa forma, até a formação da 

UDN, em 1945, os grupos desalojados do poder em 1930 e que até a implantação do Estado Novo 

encontravam-se vinculados ao Partido Republicano Catarinense, liderados por Adolfo Konder e sua 

família, aliada por laços familiares com a família Bornhausen.”84 

De outro lado, de forma inversa, as condições para o exercício da influência política não 

poderiam ser mais confortáveis. Com a oposição alijada do processo político, o Interventor Nereu 

Ramos não encontrou dificuldades para imprimir sua marca pessoal no governo catarinense e 

estabeleceu relações políticas profícuas por todo o Estado, ampliando sua condição para além da 

fama de “coronel serrano”. “Na própria visão do “Doutor Deba”, o “Doutor Nereu” político foi um 

homem de comício, de rua, de sacada, daqueles tipos de políticos que a televisão, infelizmente, fez 

desaparecer”85 Com o cenário político sem obstruções a sua atuação, bem como para a projeção dos 
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seus aliados, estabeleceu preciosos contatos com as bases e constituiu-se em liderança de relevo, 

inclusive no plano nacional. 

Mas tal “tranqüilidade” (no que diz respeito ao avanço dos adversários) estava com os dias 

contados. Um novo sistema político-partidário começou a ser montado na esteira da própria crise 

do Estado Novo, numa estratégia que procurava a “realização de uma reforma constitucional que 

contornasse certos aspectos da Carta de 1937”, bem como a “preparação de eleições, de forma que 

este acontecimento se processasse sem ameaçar o patrimônio político do Estado Novo e de seu 

Presidente”. Mas as novas peças no cenário político foram complicando o quadro, impossibilitando 

uma solução que unificasse as forças do Estado Novo numa só composição partidária. A articulação 

em torno da candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes como candidato da oposição a Vargas, 

precipitou uma série de iniciativas com vistas ao enfrentamento que se avizinhava. Uma legislação 

eleitoral que preconizava a criação de partidos nacionais foi uma pedra de toque naquele momento, 

com a qual evitava-se o retorno dos partidos regionais da Primeira República. Definida a oposição, 

que viria a cristalizar-se na UDN, a situação logo teria que se delinear. As contradições da 

formação social do regime e de suas bases de apoio vieram à tona, a impedir a criação de um único 

partido. A solução foi a da criação de dois partidos varguistas: um ligado ao Ministério do Trabalho 

e ao sindicalismo, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e o PSD, “um partido de interventores”, 

surgido no seio do Ministério da Justiça comandado por Agamenon Magalhães, o que afastava “a 

idéia de um grande partido de massas, e estabelecendo a idéia de um partido nacional de cúpula 

governamental estadonovista gerido em termos de colegiado e com bases políticas regionais”.86 Um 

partido, a um só tempo, nacional e regional. 

Por intermédio do Decreto-Lei n. 7.586, de 28 de maio de 1945, que regulamentou 
as eleições e restabeleceu a Justiça Eleitoral, os pretórios regionais retomaram suas 
atividades em 7 de junho de 1945. [...] Após a queda do Estado Novo, o parlamento 
eleito em 2 de dezembro de 1945, valendo-se dos poderes ilimitados a ele conferidos 
pela Lei Constitucional Nº 13, do mesmo ano, reuniu-se em Assembléia Constituinte 
e votou a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Com isso, em 5 de outubro de 
1946, os Tribunais Regionais Eleitorais foram extintos e reinstalados a seguir nos 
moldes estabelecidos pela Constituição de 1946.87 

 

O Decreto Lei de 28 de maio de 1945 pode ser considerado como a “certidão de 

nascimento” do PSD e da UDN. O ambiente político passaria a experimentar um dos períodos de 

maior furor partidário e eleitoral, com agitação e manifestações acaloradas desde o mais simples e 

humilde eleitor até líderes de destaque das agremiações. Assim, auxiliados pela expansão dos meios 
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de comunicação por todo o estado, bem como pela arregimentação e organização de seus filiados, 

estavam lançados os partidos dentro da arena político-eleitoral: 

O Partido Social Democrático – e também a União Democrática Nacional – firmou-
se pelas bases sólidas da dominação do poder local, ou seja, foi montado nas 
estruturas do republicanismo (e dissidências), onde o mandonismo coronelístico 
predominava. Essa hegemonia deu-lhe sustentação eleitoral já que os chefes locais 
dominavam o exercício do voto, na montagem da máquina político-administrativa 
com a nomeação dos delegados de polícia, escrivães, juízes, promotores públicos, 
tabeliões, etc., constituindo um sistema muito poderoso e as vezes indestrutível.88 

 

Quem primeiro vê a luz do dia é o Partido Social Democrático. “Em termos organizacionais, 

o partido já nasce forte. Um indicador disso é o fato de que o PSD faz 50% dos votos na eleição 

para a Câmara Federal (1945) e 63% dos votos na eleição para a Presidência da República, neste 

mesmo ano”.89 Entretanto, é preciso levar em conta que a agremiação já saiu na frente: 

Nereu Ramos era ainda, à época, Interventor no Estado. Detinha os cordéis de 
manipulação e arregimentação dos correligionários do interior, que segundo ‘A 
Gazeta’ de 13 de maio, compareceram à Convenção em número superior a mil, 
ressaltando-se, inclusive, as dificuldades de comunicação rodoviária90. A capital 
estava engalanada com faixas e anúncios e no interior reinava enorme expectativa.91 

 

Fica perceptível que o PSD conta com uma amplitude muito maior pelo território 

catarinense., pelo menos no início do período.“A origem do Partido Social Democrático em Santa 

Catarina está visceralmente ligada à Aliança Liberal, e, conseqüentemente, ao Partido Liberal 

Catarinense, montagens políticas da família Ramos”92 E os membros desta última transferiram tais 

práticas para o novo partido que surgia: 

Segundo depoimentos de pessedistas históricos ainda vivos, as deliberações 
partidárias vinham sempre empacotadas (como acontecia com os demais partidos), 
verticalmente, de cima para baixo. Os membros do diretório acatavam as decisões 
do presidente ou da comissão executiva, em reuniões normais, extraordinárias ou 
nas convenções. Somente em 1960, para a escolha do candidato do partido ao 
Governo do Estado é que houve consultas, ante as divergências e preferências.93 

 

Certamente, também contribuía para o sucesso inicial do partido o vínculo existente, pelo 

menos no imaginário das camadas populares, entre o interventor Nereu Ramos e o agora ex-

presidente Getúlio Vargas. 

                                                
88 LENZI, Carlos Alberto S. Op. cit., p.137. 
89 CARREIRÃO, Yan de Souza. Op. cit., p.39. 
90 Esta, aliás, é uma condição constantemente destacada na fala dos políticos catarinenses. Episódios cotidianos 
relativos ao deslocamento, ocorridos desde a Primeira República até o fim da década de 1960 serão ressaltados 
como indicativos das “dificuldades” pelas quais passaram os políticos em Santa Catarina nas viagens necessárias 
às campanhas eleitorais. Tal referência perpassa os ambientes partidários e se coloca como integrante primordial 
da cultura política desses atores. 
91 LENZI, Carlos Alberto S.Idem, p.138-139. 
92 LENZI, Carlos Alberto S. Ibidem, p.138-139. 
93 LENZI, Carlos Alberto S. Ibidem, p.147-148. 
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O discurso de Nereu de Oliveira Ramos na sessão de instalação do Partido Social 
Democrático em Santa Catarina constitui-se em peça importante para a nossa 
memória política. [...] A estrutura da oração é baseada no tempo (agremiações de 
cunho local e supra-regionais), a fixação de liderança, em torno de doutrinas, 
princípios e idéias. Colocação que vislumbraria uma posição ideológica, em relação 
à política nacional, mas que na verdade, em Santa Catarina, não teria mudança 
significativa, pois o PSD nada mais foi do que uma extensão do já montado Partido 
Liberal Catarinense, com algumas novas adesões, rearrumações próprias do poder 
que era exercido por Nereu, como Interventor do Estado por quase dez anos.94 

 

Ficam evidenciadas, por conta dos discursos proferidos por Nereu Ramos e outros líderes, 

nas manifestações e festividades que fizeram parte da fundação do Partido Social Democrático de 

Santa Catarina, palavras de ordem como “política nacional” e “obrigações cívicas”; estas dão o tom 

dos pronunciamentos. Uma aproximação com diversos símbolos identificados com o Varguismo, 

“cores” que o PSD não adotou com tanto alento em outros estados: 

Mormente no caso de Juscelino Kubitschek, a competência técnica enquanto 
profissional liberal, contribuiu de modo relevante para descrever o caráter classista 
dos mandatos que foi empalmando, ou melhor, a dimensão estritamente profissional 
acabou sobrepujando as demais marcas de classe na conformação de sua imagem 
publica.95  

 

Sabe-se bem, a respeito de JK, o quanto essa possibilidade de descolar a própria imagem do 

espectro Varguista, e, mais tarde, até mesmo dos referenciais pessedistas, utilizando termos como 

“desenvolvimento”,  contribuiu para a sua fulminante arrancada rumo ao Governo Federal. O que 

não foi o caso das lideranças do PSD catarinense; longe disso. 

O atrelamento partidário aos símbolos “getulistas” era perceptível. Entretanto, tratava-se de 

um novo momento, marcado por uma “redemocratização”, em contraste com os princípios 

ditatoriais do Estado Novo. Portanto, eram necessários novos ares, buscando uma identidade 

centrada nos assuntos catarinenses, mas de olho na sucessão presidencial: “O PSD lançou o nome 

do General Eurico Gaspar Dutra. Ao mesmo tempo, desenvolveu uma ampla campanha de 

alistamento eleitoral no Estado, contribuindo para que Santa Catarina alcançasse um efetivo de 

248.086 eleitores”.96  

Para quem pretendia a manutenção da governança estadual, era preciso que acontecesse a 

mobilização para as eleições nacionais, já que o voto voltaria a ser o principal elemento da vida 

política. E celebrado amplamente como festa cívica: “Toda a formulação e estratégia do PSD 

catarinense para a Convenção de 12 de maio de 1945 estavam dirigidas para o pleito de dois de 

                                                
94 LENZI, Carlos Alberto S. Op. cit., p.144. 
95 MICELI, Sérgio. Carne e osso da elite política brasileira pós-30. In: FAUSTO, Boris (Org.). História Geral da 
Civilização Brasileira. Bertrand Brasil, 2007, 681. 
96 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. cit., p.112. 
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dezembro daquele ano, quando seria eleito o novo presidente da República, os senadores e os 

deputados federais por Santa Catarina”.97 

De outro lado, é fundada a União Democrática Nacional de Santa Catarina: 

O partido nasce com uma base de estruturação forte, embora não tão forte quanto à 
do PSD. Embora não tenha encontrado dados sobre o número de diretórios 
municipais formados e sobre o número de filiados, há indícios daquela estruturação: 
a UDN obtém 32% dos votos nas eleições para a Câmara Federal em 1945 e 37% 
dos votos para a Assembléia Legislativa em 1947.98 

 

Ao contrário do PSD, os membros da UDN não dispunham da máquina estatal operada 

pelos adversários entre 1937 e 1945. Mesmo que se possa relativizar a eficiência eleitoral desta 

máquina administrativa por conta da limitada capacidade de operação que possuía, sobretudo no 

interior do estado, é um dado a ser levado em conta, já que a institucionalização dos adversários 

junto à mesma desde 1930 favorecia os arranjos eleitorais. 

Parece razoável supor que a prática política pessedista (e pelo menos também a 
udenista) utilizou-se de mecanismos clientelistas acionados seja pela força da 
máquina administrativa do Estado seja pela força do poder econômico. Além disso, 
o comando da máquina foi utilizado como instrumento de pressão junto a 
funcionários públicos.”99 

 

Entretanto, aqui é preciso ponderar: cabe lembrar que, ao contrário dos tempos atuais, as 

localidades mais distantes geralmente contavam com um ou dois funcionários públicos. E estes 

carregavam para os eventos eleitorais o seu prestígio pessoal ou a ausência do mesmo. Portanto, 

para o bem ou para o mal, o efeito dos funcionários públicos do interior poderia definir as eleições 

em função de critérios subjetivos. Se pensarmos na capital e em algumas cidades de maior 

expressão populacional, com algum serviço público de vulto, aí sim é viável pensar em algum tipo 

de assédio ao funcionalismo. 

Entretanto, o fato é que os pleitos de 1945 e 1947 ocorreram e os partidos colheram 

resultados favoráveis de acordo com a situação inicial de cada um. Os resultados do PSD não 

impressionam, visto que apenas confirmam o maior enraizamento do partido nas comunidades, a 

identificação com o período político inaugurado em 1930 e, certamente, a estrutura mais bem 

consolidada dos Diretórios Municipais. 

Elege 30 dos 45 prefeitos e 65 % dos vereadores do Estado. Essa estrutura 
certamente se enraíza no controle da máquina de Estado, já que desde 1930 os 
grupos que vieram a formar o PSD detinham o comando do Estado.. Em 1947, lança 
candidatos a prefeito e vereador em todos os municípios onde houve eleição – em 
contraste com os demais partidos, cuja organização é muito fraca no início do 
período (a exceção é a UDN que também surge com uma base sólida).100 

                                                
97 LENZI, Carlos Alberto S. Op. cit., p.141. 
98 CARREIRÃO, Yan de Souza. Op. cit., p.41. 
99 CARREIRÃO, Yan de Souza. Idem, p.40. 
100 CARREIRÃO, Yan de Souza. Op. cit., p.39. 
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O desempenho do PSD não é igualado pela UDN, mas esta não decepciona e consegue 

impor alguma dificuldade ao adversário. Atinge um eleitorado “identificado” com o componente 

étnico (variável relevante se levada em consideração a Campanha de Nacionalização efetuada por 

Nereu Ramos enquanto era interventor), valorizado em campanha por sua principal liderança : 

Irineu Bornhausen. Este inconveniente dos tempos do Estado Novo, impactava sobretudo nas 

cidades fabris do Vale do Itajaí, reverberando nas camadas médias urbanas, bradando os valores 

identificados na tradição liberal, tão entranhados na União Democrática Nacional. A UDN “só não 

lança candidatos às eleições municipais em um dos municípios em que houve eleições. Elege 

porém, apenas seis prefeitos (embora aí inclua-se os de Blumenau e Joinville) e 34% dos 

vereadores do Estado.”101 

 No que diz respeito à formação da cúpula partidária, a UDN de Santa Catarina pouco 

diferia de seu principal adversário. Um líder principal, cercado por um número pequeno de outros 

líderes, geralmente todos participantes do diretório estadual e devidamente hierarquizados dentro 

dele. As dificuldades para a manutenção de uma linha partidária nacional faziam-se presentes de 

modo marcante no partido, “ao exprimir o permanente confronto ente a cúpula nacional e as seções 

estaduais”. Daí as “várias UDNs”, nas quais predominavam disputas eminentemente locais; as 

lideranças estaduais gozavam de “total autonomia” para decidir sobre “coalizões, selecionar 

candidatos, angariar e utilizar recursos financeiros, organizar e desenvolver campanhas eleitorais e 

outras”, num quadro que se repetia, ainda mais intensamente em seu adversário, o PSD.102 

Daí que as decisões e as relações de poder locais ficassem a cargo de líderes que se 

articulavam a partir de perfis e critérios políticos que não estavam dependentes diretamente da linha 

partidária nacional. Em Santa Catarina afirmava-se como indiscutível a liderança empresarial e 

política de Irineu Bornhausen. 

Em relação ao controle do partido, há durante a evolução do período, um 
deslocamento da liderança, não só da UDN, como internamente à oligarquia 
Konder-Bornhausen, das mãos de Adolfo Konder para as de Irineu Bornhausen. 
Uma terceira aliança importante no início do período foi Aristiliano Ramos que, 
porém, se afasta do partido em determinados momentos.103  

 

“A UDN foi um partido com maiores divergências internas do que o PSD, mas sua 

hegemonia interna esteve durante praticamente todo o processo nas mãos de Irineu Bornhausen.”104 

                                                
101 CARREIRÃO, Yan de Souza. Idem, p.41. 
102 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A UDN e o udenismo: ambigüidades do liberalismo brasileiro 
(1945-1965). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 151-171. 
103 CARREIRÃO, Yan de Souza. Ibidem, p.41. 
104 CARREIRÃO, Yan de Souza. Ibidem, p.42. 
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Quando incidentes aconteciam, seja em disputas entre alas equivalentes ou mesmo reações contra a 

cúpula partidária, os incidentes eram “resolvidos” internamente e a unidade era preservada. Pelo 

menos no plano formal. 

Centrada na figura de um líder maior, é até possível considerar que os questionamentos 

eram menores e a verticalização um processo mais radicalizado no interior da agremiação. Na 

verdade, sua principal liderança projeta, ao dirigir os caminhos e escolhas do partido, suas próprias 

aspirações pessoais e ambições eleitorais, cujos esforços de efetivação já se encontravam em curso 

muito antes da “redemocratização”: 

A ascensão econômica de Irineu Bornhausen foi simultânea à sua afirmação como 
líder político em âmbito estadual. [...] Era casado com a irmã de Adolfo Konder, 
Governador do Estado em 1926. Após a Segunda Guerra Mundial os negócios que 
dirigia ingressaram em um período de expansão econômica, o que lhe garantiu o 
controle acionário do Banco Inco.105 

 

Os resultados eleitorais por si mesmos pouco nos dizem a respeito da assimilação das 

propostas defendidas pelos partidos, das administrações por eles realizadas (sobretudo as 

municipais), da imagem (positiva ou negativa) de seus candidatos e da capilaridade das suas redes 

de “cabos eleitorais” sem que sejam levadas em consideração as características que impregnam o 

funcionamento de um partido. 

Por isso, é necessário reiterar que a composição das máquinas partidárias nos oferece pistas 

relevantes para o entendimento adequado da seguinte questão: as pessoas votavam em quem as 

representavam, em quem as serviam ou em quem as seduziam? Parece que um pouco de cada. 

Sérgio Miceli, ao estudar os perfis dos congressistas participantes da Assembléia 

constituinte de 1946, nos indica que: 

A análise comparada da trajetória social, profissional e política, dos integrantes das 
bancadas do PSD e da UDN na Constituinte de 1946, revela as diferentes 
modalidades de inserção desses representantes no espaço da classe dirigente, bem 
como os principais núcleos de interesses sobre os quais se alicerçam seus 
mandatos.106 

 

Há, portanto, diferenças sensíveis de perfil, relativas ao enquadramento de cada 

parlamentar, seja na expressão de suas crenças mais pessoais, nas questões de interesse partidário 

(no caso, suas bandeiras) ou na defesa de seguimentos sociais e econômicos específicos. Ou seja, 

deixam transparecer origens sociais comuns, mas interesses incompatíveis: 

A despeito de inúmeras características comuns, mormente no que se refere à origem 
social, à formação escolar e a trajetória ocupacional, as diferenças entre os grupos 
derivam, de um lado, dos laços que seus dirigentes mantêm com setores distintos da 
elite econômica, bem como da posição relativa que ocupam na hierarquia das 

                                                
105 MAY, Patrícia Z. dos Santos. Op. cit., p. 56. 
106 MICELI, Sérgio. Op. cit., p.664. 
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profissões liberais e culturais, e, de outro, do grau de proximidade, quer em relação 
aos grupos dirigentes estaduais, quer em relação ao poder central ou às “extensões” 
em que se desdobrou sua presença no plano estadual .107 

 

Desta condição inerente aos dois lados em discussão, é possível perceber a partir de que 

premissas são tecidos os comentários depreciativos de uma lado e de outro, freqüentes na imprensa 

do período, que procuravam desqualificar as ações e os resultados da facção adversária. Mesmo 

utilizando um discurso baseado nas tradições do liberalismo, invocando as idéias de “atraso” e de 

“corrupção” da coisa pública por parte, não só do PSD, mas também do PTB quando este esteve a 

frente da administração pública federal, a União Democrática Nacional não percebia, ou melhor, 

fingia não perceber daquilo que ela própria era constituída. Segundo Miceli: 

Do ponto de vista da composição social da sua bancada, a UDN mantinha um 
equilíbrio entre representantes dos setores agrários e bacharéis ilustres dos principais 
centros urbanos. O partido oposicionista recrutou a maioria de seus parlamentares 
nos círculos de maior prestígio das profissões liberais e intelectuais, junto às elites 
de grandes proprietários rurais em alguns estados nordestinos e nos remanescentes 
do pessoal político a serviço de antigos clãs oligárquicos já atuantes durante a 
Primeira República.108 

 

E aqui nos lembra Lucilia de Almeida Neves Delgado um dos motivos pelo qual ocorriam 

todo os tipos de depreciação: 

A postura pragmática dos políticos pessedistas desagradava a UDN que, atada a um 
moralismo e a um doutrinarismo muitas vezes dogmático, não possuía a mesma 
flexibilidade do Partido Social Democrático. Flexibilidade e habilidade que, 
inúmeras vezes foram vitais para o êxito das articulações políticas empreendidas 
pelo partido, principalmente em conjunturas eleitorais.109 

 

Em termos nacionais, talvez seja um apontamento que perde um pouco a intensidade ao 

longo do período da “experiência democrática”, mas resume de forma magistral a lógica de 

funcionamento das disputas travadas entre as elites vinculadas ao pessedismo e ao udenismo em 

Santa Catarina. 
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3. Em nome das “gentes humildes”: 
Ivo Silveira e as redes de poder do PSD. 

 

A partir de 1945, a sociedade brasileira experimentou uma nova maneira de se 

relacionar com a política. Com o fim do Estado Novo, a alternância dos partidos políticos no 

poder, viabilizada pela execução, em diferentes níveis, do processo eleitoral, foi estabelecida. 

Assim, este período, assinalado entre 1945 e 1964, é chamado, pela historiografia brasileira, 

de “experiência democrática”. Este capítulo retoma alguns temas discutidos anteriormente, de 

modo a promover certo contraponto que será necessário para seu argumento central, qual seja, 

de que uma combinação de elementos novos e tradicionais forjava-se na base da experiência 

política daqueles anos, tomando o caso de Ivo Silveira como emblemático. 

Este novo sistema político, com pluripartidarismo, eleições diretas e alternância do 

poder, certamente não foi uma simples retomada dos procedimentos políticos vigentes durante 

a Primeira República. Não por acaso, foi um período de intensos debates e disputas entre os 

partidos políticos, e uma época na qual emergiram intensas paixões pelas bandeiras 

representadas por estas agremiações. Além disso, novas relações entre eleitorado e candidatos 

provocaram inovações significativas na maneira de fazer política no Brasil da época.  

O ato de votar, para a maioria dos brasileiros, era uma grande novidade. “O processo 

eleitoral trazia consigo, inclusive, objetos, ações e agentes próprios a ela, como urnas, 

cartazes, fraudes, comentaristas e assim por diante, cada um dos quais tendo sua história”. Por 

isso, é importante frisar que “antes de se tornar emblema da participação do povo no governo, 

o voto foi objeto de todo um trabalho social e político para lhe dar forma, simbólica e 

material, e condição de ação”.  O sufrágio universal trazia novidades, e estas também incluíam 

as formas pelas quais os partidos políticos estabeleciam contatos com os seus eleitores. Não é 

por acaso que ainda hoje seja lugar comum para se referir às questões do período o uso de 

expressões como “a arma do voto”, “o poder do voto”, etc. Segundo Letícia Bicalho Canêdo, 

esta “cenografia do ato eleitoral”, passou a constituir não uma “elaboração criativa”, mas um 

modo de efetivação do poder, através da obtenção da “obediência dos governados” pela 

“autoridade alicerçada na população, com o voto não mais para aclamar, ratificar ou nomear, 

mas para escolher”.1 

Ocorreram eleições entre 1945 e 1950, mas foi a partir deste último ano que as regras 

eleitorais, aos cuidados da Justiça Eleitoral, começaram a tomar forma: 

                                                
1 CANÊDO, Letícia Aprendendo a votar. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla B. (orgs.). História da 
Cidadania. São Paulo: Contexto, 2003, p.518-520. 
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No período compreendido entre 1950 e 1965, os partidos políticos e toda matéria 
relativa a alistamento, eleições e propaganda eleitoral foram regidos pelas 
disposições contidas na Lei n. 1.164, de 24 de julho de 1950. [...] Até 1955, os 
próprios candidatos confeccionavam e distribuíam as cédulas aos eleitores. Com a 
edição da Lei n. 2.582, de 30 de agosto do mesmo ano, a cédula da eleição 
presidencial passou a ser oficial, sendo que o mesmo critério foi estendido aos 
demais cargos somente em 1962.2 
 

Há ainda outro elemento a destacar. Uma característica importante da História Republicana 

Brasileira, mas que constituiu grande impacto para o âmbito político especificamente no período 

1945-1964, foi o crescimento da importância e da participação da imprensa. Com o amplo e 

simultâneo uso do jornal e do rádio (sem contar o cinema informativo), pessoas das mais variadas 

classes sociais puderam participar do processo político. E não apenas no exercício do voto, mas 

podendo acessar (mesmo que de maneira limitada) as informações produzidas no meio político. 

Jornais, revistas ilustradas, rádio, fotojornalismo, ganham destaque na sociedade e passam a 

influenciar o processo político, o que acompanhou transformações sociais mais profundas, 

apontadas por Ana Maria Mauad, entre os quais a “ampliação dos estratos médios”, ainda “o 

crescimento urbano e a valorização de padrões comportamentais relacionados aos meios de 

comunicação, passando a mídia a ser um elemento importante na formação do gosto”.3 A imprensa 

postava-se como um intermediário entre o povo e as lideranças políticas, atribuindo a estas a 

possibilidade de angariar popularidade, bem como fixando representações sobre a participação 

política popular. Uma linguagem comum a políticos e eleitores passava a ser elaborada. Linguagem 

esta que passava pela criação de uma “cultura de consumo” juntamente com a difusão da 

publicidade, a qual também começava a ser compartilhada pelos políticos. Segundo Anna Cristina 

Camargo Moraes Figueiredo, na década de 1950 um mercado publicitário emergente no Brasil 

participou ativamente da formação de consensos em torno da modernização, que se daria através da 

“expansão da atividade industrial e na integração do mercado interno, impulsionadas pela 

ampliação das comunicações e do transporte”.4 

Ainda conforme Canêdo, a imprensa contribuirá não só para a difusão de informações, mas 

para “associar as conseqüências das eleições para a vida cotidiana do eleitor alfabetizado das 

classes médias, tornando, assim, mais natural a idéia de cidadania”. Diante de uma sociedade mais 

“informada”, e de eleitores, pelo menos na força do direito, detentores de seus votos, os partidos 

políticos teriam que estar atentos aos interesses manifestados pelo conjunto da sociedade, sob pena 
                                                
2 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA: RESENHA ELEITORAL (Nova 
Série). ELEIÇÕES CATARINENSES: 1945-1998. EDIÇÃO HISTÓRICA. Florianópolis, nov. 2001, p.12. 
3 MAUAD, Ana Maria. O olho da História: fotojornalismo e a invenção do Brasil contemporâneo. In: NEVES, 
Lúcia Maria Bastos P.; MOREL, Marco; FERREIRA, Tânia Maria Bessone da C. (orgs.). História e imprensa: 
representações culturais e práticas de poder. Rio de Janeiro: DP&A; FAperj, 2006. p. 365-384. 
4 FIGUEIREDO, Anna Cristina Camargo Moraes. “Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada”: publicidade, 
cultura de consumo e comportamento político no Brasil (1954-1964). São Paulo: Hucitec, 1998. p.36. 
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de malograrem no momento mais importante de suas existências: as eleições. Assim, intensificaram 

não apenas as relações entre eleitores e candidatos, mas a concorrência e a disputa pelo voto, 

chegando à criação de mais de vinte partidos no período.5 O chamado “quarto poder” passou a 

apresentar-se como elemento fundamental do jogo político e institucional no período. Um caso 

exemplar ocorreu quando da crise de Agosto de 1954, a partir do atentado contra Carlos Lacerda 

(UDN) e que culminou no suicídio do Presidente Getúlio Vargas. Segundo Alzira Alves de Abreu e 

Fernando Lattman-Weltman, durante o desenrolar daqueles conflitos políticos, “a mobilização dos 

recursos editoriais e ideológicos por parte dos principais jornais oposicionistas foi praticamente 

completa e definitiva”, através da cobertura a “todos os desdobramentos do incidente”, de modo a 

“estabelecer a responsabilidade mais ou menos direta do presidente no episódio”.6 

Na Capital de Santa Catarina, os jornais O Estado, Diário da Tarde e A Gazeta, entre 

outros, participavam acirradamente das disputas políticas. O primeiro, de propriedade de Aderbal 

Ramos da Silva, apresentava-se como o representante extra-oficial do PSD. Já o segundo, fazia a 

defesa apaixonada da UDN, enquanto que o terceiro defendia o que estivesse no poder. Paulo 

Konder Bornhausen, ao escrever as suas memórias políticas, relembra que seu pai: 

Irineu Bornhausen, antes de fundar seu próprio jornal, Diário da Manhã, e a rádio 
do mesmo nome, para enfrentar a poderosa Rádio Guarujá do Dr. Aderbal, era 
defendido apenas pelo modesto Diário da Tarde, de propriedade de Adolfo Konder 
e sob o comando do seu inseparável seguidor Ary Carvalho, e mais ao final de seu 
governo, por A Gazeta, do jornalista Jairo Callado, vinculado ao Partido Democrata 
Cristão.7 
 

Outro jornal com grande inserção política em Florianópolis, durante um curto período, foi A 

Verdade, de Manoel de Menezes, Deputado Estadual cassado e que disputou por duas vezes a 

Prefeitura, sempre por pequenos partidos. Este último, num livro de memórias publicado na década 

de 1970, revelou alguns bastidores da relação entre imprensa e partidos na Capital do Estado. Conta 

que, em certa ocasião, nos anos de 1950, seu jornal publicou artigos de um colaborador da UDN. 

Foi chamado a ter uma conversa com o “Doutor Deba” (Aderbal Ramos da Silva), pois não era 

aceitável que um jornal publicasse textos “contra os homens do PSD”. Como o proprietário de A 

Verdade contraíra um empréstimo na casa bancária Hoepcke, de Aderbal, para a compra de um 

automóvel, a situação foi resolvida: o líder do PSD simplesmente afirmara que, a partir daquela 

data, Menezes “nada mais devia naquele estabelecimento bancário”.8 

                                                
5 CANÊDO, Letícia Bicalho. Op. Cit., p.535-538. 
6 ABREU, Alzira Alves de; LATTMAN-EWLTMAN, Fernando. Fechando o cerco: a imprensa e a crise de 
Agosto de 1954. In: GOMES, Ângela de Castro (org.). Vargas e a crise dos anos 50. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 1994. p. 23-59. 
7 BORNHAUSEN, Paulo Konder. Retrato político de uma época. (1947-1960). Florianópolis: Insular, 1999. 
p.27. 
8 MENEZES, Manoel de. Retalhos do tempo. Florianópolis: Edeme, 1977. p. 163. 
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O uso do rádio como instrumento político ganhou também grande destaque. Segundo 

Benhur De Marco, em 1965 havia 55 emissoras de rádio em Santa Catarina, das quais 29 eram de 

propriedade direta ou indireta de políticos da UDN ou do PSD.9 Na Capital, a rádio Guarujá, como 

mencionado anteriormente, passara a ser de propriedade de Aderbal Ramos da Silva, em 1946, uma 

situação que seria reproduzida pela UDN em 1955, quando Irineu Bornhausen fundou a rádio 

Diário da Manhã. Mas não apenas essas dedicavam-se diretamente à política partidária. Também a 

Anita Garibaldi, de J.J. Barreto e a rádio Jornal A Verdade, de Manoel de Menezes, participavam 

ativamente das disputas eleitorais. Segundo Aldonei Machado, “as querelas entre tais meios de 

comunicação extrapolavam os limites dos partidos, pois dificilmente faziam parte do corpo de 

funcionários pessoas que não possuíssem ligações partidárias com uma das siglas”.10   

Mas não apenas em termos de possível manipulação eleitoral pode ser analisada essa 

inserção da política através do rádio. Deve-se levar em conta que isso significava também 

popularizar os políticos, tornando-os figuras razoavelmente acessíveis, assim como algumas 

celebridades do mundo artístico. Lia Calabre demonstra que quando algumas rádios do Rio de 

Janeiro passaram a transmitir programas de debates políticos e até sessões parlamentares, alguns 

analistas perceberam que certos políticos ganhavam fama entre o público. A autora afirma ainda 

que os programas de rádio com temática política exerceram “papel fundamental na 

redemocratização que se iniciava”, pois os “debates sobre a atuação dos políticos eleitos eram 

novidade” e o rádio proporcionava um “debate cotidiano” da política e “convidava os ouvintes a se 

posicionar”.11 

Mas esses novos meios técnicos não eram suficientes. Fora dos grandes centros 

continuavam a prevalecer formas de exercício político que dependiam da ação direta de candidatos 

e partidários. Daí que era indispensável aos partidos organizar verdadeiras milícias em busca de 

votos e formar sofisticadas redes de influência e relacionamento, agindo dentro de diversos 

seguimentos sociais, tendo como finalidade cercar o eleitor de todas as formas possíveis. O 

investimento nos símbolos que constroem positivamente o partido, como naqueles que denigrem os 

adversários, serão colocados em muitas situações, procurando sempre o antagonismo como forma 

de diferenciação. Como o próprio Paulo Konder Bornhausen demonstra, ao descrever a atuação de 

                                                
9 MARCO, Benhur de. O controle da midia: elites e a radiofusão em Santa Catarina. 140 f. Dissertação 
(Mestrado em Sociologia Política) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1991. 
10 MACHADO, Aldonei. A cidade no dial : Florianópolis nas ondas médias e curtas do rádio (décadas de 40 e 
50). 145 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1999. p. 
117. 
11 CALABRE, Lia. Rádio e política: o caso do Parlamento em Ação. In: NEVES, Lúcia Maria Bastos P.; 
MOREL, Marco; FERREIRA, Tânia Maria Bessone da C. (orgs.). Op. cit., p. 400-413. 
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seu pai em campanha pela UDN, é necessário diferenciar “quem somos nós” daquilo que “eles 

são”: 

Na campanha, Irineu Bornhausen teve que enfrentar as máquinas administrativas 
federal, estadual e da maioria dos municípios, todos a serviço da candidatura 
Aderbal. [...] Na Presidência do partido (UDN), Irineu não esmoreceu e percorreu o 
Estado fazendo oposição, uma oposição decente e construtiva, pregando suas idéias 
e indicando sua vontade de participar do pleito de 1950.12 
 

Enfatizando o termo “uso da máquina” como trunfo dos adversários, busca-se formar uma 

imagem negativa dos mesmos, pois a expressão não aparece dotada de grande simpatia pelo público 

em geral. Para explicitar as realizações de seus pares, os termos que aparecem em destaque são 

“oposição decente e construtiva”. 

Havia então que lançar mão de diversas ações de mobilização, sendo elas as mais 

tradicionais ou as mais inovadoras, no âmbito da comunicação. Ou seja, as novidades da política de 

massas e dos meios de comunicação foram combinadas, sem excluir, com práticas sociais há muito 

conhecidas, baseadas em relações de reciprocidade e em sociabilidades pautadas pelo cara a cara. 

Este será justamente o caso de políticos que serão abordados neste capítulo, principalmente no 

âmbito do PSD da região de Florianópolis. 

Essa combinação entre elementos de uma cultura de massas nascente e formas de 

relacionamento personalistas marcou a mobilização eleitoral dos partidos políticos nas diversas 

regiões de Santa Catarina no período. A conciliação entre estas diversas maneiras de comunicar-se 

com os eleitores fez parte da busca pela concretização dos diversos projetos para alcançar o poder, 

ao reunir o eleitorado em torno de plataformas, siglas e símbolos, mas também em relação a figuras 

reconhecidas popularmente. A construção política das candidaturas passou necessariamente pela 

busca da popularidade. Os pequenos círculos e encontros de “notáveis” continuavam a exercer o 

mando sobre as principais siglas, mas era imprescindível a capacidade de angariar legitimidade 

junto a uma grande parcela da população, potenciais eleitores. Desta forma era importante 

“distribuir apertos de mão, empenhar-se para realizar ‘pequenos serviços’ aos eleitores como 

marcas de simpatia”. 13 Uma indústria de panfletos e comícios coloriu ruas e paisagens. A retórica 

dos discursos ainda era a tônica das campanhas políticas, num momento em que a exortação pela 

palavra continuava a valer, mas o uso de imagens aos poucos ganhava importância. Mas, mesmo 

com inovações e transformações sociais, a política brasileira no período, não deixou de combinar 

elementos, expressões e relações que transacionavam entre o impessoal e o pessoal, num pêndulo 

                                                
12 BORNHAUSEN, Paulo Konder. Op. cit., p.28. 
13 CANÊDO, Letícia Bicalho. Op. cit., p.538. 
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entre programas ideológicos e imagens que traduziam expectativas populares bastante concretas e, 

por vezes, prosaicas. 

Como política não é um jogo de soma zero, público e privado, moderno e tradicional 
podiam emergir juntos de forma vigorosa. Portanto, é fundamental lembrar a 
“tradição do poder pessoal”, orientada por diretivas ‘racionais’ e também 
‘irracionais’ (crenças, valores, emoções), era o cerne do modelo, sendo tão 
necessária quanto moderna.14 
 

E é justamente este conjunto de procedimentos que se pretende aprofundar aqui. Ainda hoje, 

em Santa Catarina, e particularmente nos arredores de sua Capital, Florianópolis, constata-se a 

existência de práticas fortemente alicerçadas em identidades partidárias construídas através das 

referências pessoais dos líderes políticos que atuaram em meados do século XX, apesar do 

crescimento urbano a partir da década de 1970 e da mudança da configuração populacional, com as 

consideráveis parcelas de novos habitantes, não nascidos na cidade. Portanto, há uma cultura 

política que, de certo modo, continua a influenciar representações e práticas sociais. 

Particularmente, aqueles que militaram nas fileiras do Partido Social Democrático (PSD), 

desenvolveram uma relação com a política que não diz respeito apenas à sua inegável coesão 

partidária, bem como sua capacidade de angariar prestígio eleitoral durante os processos políticos 

daquela época, incluindo aí os momentos de crise, mas também envolve o próprio “interior do 

partido, sua organização e funcionamento, e as alterações sofridas em termos de composição 

interna”.15 

Sendo assim, faz-se necessária uma minuciosa consideração a respeito de tais agentes, tão 

bem localizados nas redes político-eleitorais existentes na região em questão. No caso aqui 

proposto, será tratada a formação de um agrupamento político profundamente marcado pela 

influência de Aderbal Ramos da Silva e de um de seus principais colaboradores: Ivo Silveira. Este, 

a partir da década de 1950, emerge na região da Grande Florianópolis como uma importante 

liderança político-partidária. Como define Moacir Pereira: 

Ivo Silveira, filho de uma típica família de classe média da Palhoça, na Grande 
Florianópolis, tornou-se o símbolo da autêntica representação política. Nunca perdeu 
uma eleição em sua terra natal, foi deputado estadual por quatro legislaturas, exerceu 
o mandato de prefeito municipal e por três vezes presidiu a Assembléia Legislativa 
do estado.16  
 

A partir deste personagem e das redes que constrói, tanto no perímetro urbano de Palhoça, 

como nas localidades mais afastadas da grande área rural que compunha o município, é que se 

                                                
14 GOMES, Ângela de Castro. A política brasileira em busca da modernidade: na fronteira entre o público e o 
privado. SCHAWARCZ, Lílian M (org.). História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade 
contemporânea. SP: Cia. Das letras, 1998. 
15 HIPOLLITO, Lúcia. De raposas e reformistas: O PSD e a experiência democrática brasileira (1945-
1964). Rio de janeiro: Paz e Terra, 1985, p.22. 
16 PEREIRA, Moacir. Ivo Silveira: Um depoimento. Florianópolis: Insular, 1998, p.9. 
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constitui o PSD local. Foi a partir da consolidação de sua liderança que o partido ganhou corpo em 

localidades diminutas, mas com alguma densidade eleitoral num Estado caracterizado por uma 

pequena população. Em 1950, enquanto a população estadual girava em torno de 1,5 milhão de 

habitantes, Palhoça contava com aproximadamente 38 mil habitantes, sendo que a Capital 

alcançava 70 mil habitantes. Cerca de 70% da população de Santa Catarina habitava o meio rural.17 

Não era uma sociedade de “classe média” nem estava integrada de modo intenso aos circuitos que 

começavam a construir uma “cultura de consumo” nos grandes centros do país. Neste caso, a 

formação de gostos, as escolhas e as expectativas pautavam-se por outros critérios, muito próximos 

ainda de uma sociedade brasileira que cultivava costumes rurais e onde as relações pessoais de 

reciprocidade predominavam. 

A influência de Ivo Silveira esteve associada intimamente ao estilo e também ao círculo 

político-econômico de Aderbal Ramos da Silva, principal liderança pessedista na região da Capital 

e importante empresário, do qual o líder palhocense herdou um poderoso capital político. Como o 

próprio Ivo Silveira declarou: 

Governador ou Ex-governador, a presença dele dava prestígio político aos 
candidatos. Era a maior liderança do PSD na região [...] Era tudo controlado pelo 
PSD. Não posso omitir que eu sempre contei com a colaboração financeira do 
Doutor Aderbal. Desde que me integrei ao partido tive a presença dele. Ele 
comparecia para dar apoio e para garantir a contribuição financeira do partido. 
Quando era deputado, eu também custeava a campanha.18 
 

E assim seguiria Ivo Silveira os passos de seu padrinho político. Portador de uma “simpatia 

popular”, notadamente construída em laços de reciprocidade com populações das diversas 

localidades, familiarizado com os eleitores através das atividades mais simples, como as festas de 

Igreja e as inaugurações de obras públicas, assim como com problemas e queixas, este e outras 

lideranças se auto-afirmavam perante a população, constituindo uma atmosfera de “legitimidade”, 

“influência” e “respeito”. A resolução de problemas do cotidiano era a condição primordial de tais 

relações:  

O meu eleitor era integralmente assistido. O contato era direto e pessoal. Ele tinha 
médico, farmácia, hospital, batizado, visita, casamento, enterro. Naquela época eu 
visitava Santo Amaro, Águas Mornas, Anitápolis, São Bonifácio, Paulo Lopes e 
Garopaba, que compreendiam o município de Palhoça.19 

 

Enfim, trata-se aqui da inserção de novas elites políticas no “seio do povo”. Ou seja, em 

meio ao processo de modernização da sociedade brasileira em meados do século XX, as redes 

políticas mantinham formas de atuação que não eram modernas, mas eficazes: visitas às 

                                                
17 ESTATÍSTICAS do Século XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. 1 CD-ROM. 
18 PEREIRA, Moacir. Idem, p.20. 
19 PEREIRA, Moacir. Op. cit., p.27. 



 

 

59 

comunidades para conhecer cada família e seus membros (eleitores em potencial) pelos nomes; 

integração a atividades sociais (times de futebol, igrejas, clubes sociais, associações culturais, 

entidades assistenciais, etc.); exercício de atividades bacharelescas (ofício de advogado, médico, 

etc.); dessa forma, percebemos a instituição de uma política cartorial: 

De um lado, a persistência de redes comunitárias, afinadas, nas questões locais, que 
suscitavam uma participação eleitoral marcada pelo costume. De outro, uma 
sociedade de indivíduos com uma referência nacional, que nas grandes cidades 
produzia eleitores obrigados a fazer fila nas seções de votação; para onde se dirigiam 
sós, sem se conhecer uns aos outros, e que só estavam juntos em razão dessa 
circunstância excepcional.20 

 

Assentando o poder das redes: as eleições de 1947. 

 

Após a instauração do pluripartidarismo em 1945, chegaria o momento da escolha dos 

novos mandatários catarinenses, incluindo-se aí a eleição para o Governado do Estado, a ser 

realizada em 1947. Pelo PSD o candidato foi Aderbal Ramos da Silva, tendo por principal oponente 

Irineu Bornahusen, representando a União Democrática Nacional (UDN). A vitória coube ao 

primeiro, eleito em 19 de janeiro, “tendo tomado posse a 26 de março de 1947”.21 E assim, em 

busca do êxito eleitoral, Aderbal Ramos da Silva tratou de agir em campanha: 

Já nessa época, contava com uma poderosa retaguarda política em vários pontos da 
Ilha e do Continente, representada pelos sempre fiéis cabos eleitorais. No Ribeirão, 
atuava Antônio Antunes da Cruz, o legendário Funga-funga, cuja área de dominação 
abrangia praticamente todos os cantos do Sul da Ilha; na Lagoa da Conceição, o 
competente Henrique Vera; no Rio Vermelho, o sábio João Gualberto da Silva; no 
Estreito, o atuante Odilon Bartolomeu Vieira; e em Canasvieiras, Francisco 
Germano da Costa, o Chico Camarão, que mais parecia um mito, detendo um 
domínio quase absoluto em cada região do Distrito. A todos Aderbal dedicava a 
mais ampla atenção. De todos recebia a mais completa lealdade. Sempre teve plena 
consciência do valor e da importância de cada uma deles.22 
 

O próprio Aderbal Ramos da Silva, segundo seu biógrafo, valorizava o resultado do 

trabalho realizado por seus colaboradores em função do pretenso prestígio que proporcionavam aos 

políticos diante da população: “os políticos [...], podem ter dificuldades de acesso aos eleitores. Os 

cabos eleitorais, não. Esses velhos contam os votos, antecipam os resultados. Não é voto de 

cabresto. É que eles conhecem o meio, proporcionam favores, atendem como ninguém a 

comunidade de que fazem parte”. Na Capital do Estado boa parte dessas figuras que atuavam no 

interior do município eram Intendentes Municipais, instância administrativa de confiança do 

prefeito, com exercício nos distritos.  O citado Antonio Antunes da Cruz, “Funga Funga” foi 

Intendente do Ribeirão da Ilha por cerca de 40 anos. Segundo Sandra Regina Born, o poder nos 

                                                
20 CANÊDO, Letícia Bicalho. Op. cit., p.541. 
21 CABRAL, Osvaldo Rodrigues. História de Santa Catarina. Florianópolis: Lunardelli, 1994. 
22 TANCREDO, Luiz Henrique. Doutor Deba: Poder e Generosidade. Florianópolis: Insular, 1998, p.113. 
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distritos se concentrava nas mãos dos intendentes, que se tornaram responsáveis por todas as obras 

e melhorias na comunidade” e, sendo assim, ótimos cabos eleitorais. Nos outros municípios da 

região, ainda que informalmente, situações como essa se faziam presente. Esta rede manteve o 

predomínio político do PSD na região de Florianópolis, mesmo sob a hegemonia da UDN em nível 

estadual, na década de 1950. O PSD conseguiu promulgar a Lei N°. 164/1954, que assegurou 

eleições para a prefeitura de Florianópolis, retirando da UDN a possibilidade de nomear o prefeito 

da Capital.23 

Aderbal não se lançou à disputa pelo governo estadual sem sua rede de eleitores e sem antes 

aproveitar a oportunidade de aprimorar e testar sua máquina eleitoral de forma adequada. Em 1945 

foi candidato à Câmara Federal, quando obteve pouco mais de 20 mil votos. Sendo o segundo 

candidato mais votado do partido, ficando atrás apenas de Nereu Ramos, que naquele período era o 

maior expoente do PSD catarinense, Aderbal colocava-se em situação privilegiada, sendo seu nome 

viabilizado para a disputa do Governo do Estado logo em seguida. 24 

A primeira eleição para o Governo do Estado desde 1930 demonstrou que as disputas 

eleitorais estavam mais sofisticadas, e que seria primordial ao sucesso dos candidatos a utilização 

de métodos eleitorais mais sofisticados e eficientes na mobilização dos eleitores: 

O esquema da campanha previa a visita a todos os cantos do território catarinense. 
Três carros de praça foram contratados para fazer a viagem. [...] Montaram-se 
núcleos de campanha nas principais cidades de todas as áreas. Joaçaba cobria o 
Oeste; Joinville, o Norte; Blumenau, todo o vale do Itajaí; Tubarão, o Sul; Lages, o 
Planalto Serrano. O escritório central ficava em Florianópolis, num prédio da firma 
Hoepcke, na Rita Maria, sendo coordenado pelo Deputado Orlando Brasil.25 
 

As novidades eram visíveis. Pela primeira vez, Santa Catarina teria uma campanha eleitoral 

com uma cobertura de todas as regiões do Estado. Os Diretórios Municipais, tanto do PSD quanto 

da UDN, vinham sendo organizados desde 1945 e as máquinas partidárias, através de seus cabos 

eleitorais, tratavam de inserir o eleitorado no clima fervoroso do pleito. Aliás, o papel dos cabos 

eleitorais, neste momento, adquire proporções singulares, ditando o ritmo da cultura política 

estabelecida.  

Foi mobilizada uma complexa rede de colaboradores por todo o Estado, visando eleger o 

candidato pessedista. Mas, é preciso considerar que além da influência exercida na Capital do 

Estado e nas suas cercanias, Aderbal Ramos da Silva contava com duas vantagens importantes. 

Uma delas é que tinha uma poderosa projeção como empresário por todo o território catarinense, 

                                                
23 BORN, Sandra Regina. Falas na cidade de Florianópolis: relações de poder e formação de redes sociais 
(1945-1964). 119 f. Dissertação (Mestrado em Educação e Cultura) – Universidade do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2007. p. 86-88. 
24 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. Cit., p. 113-114. 
25 TANCREDO, Luiz Henrique. Idem, p. 128-129. 
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através das Empresas Hoepcke. Isso fazia o seu nome facilmente reconhecível pelos eleitores. Essa 

articulação de interesses entre empresa e política partidária reproduzia-se em outras regiões de 

Santa Catarina. Tome-se o exemplo de Attílio Fontana, proprietário do Frigorífico Sadia e que era o 

principal responsável pela organização e influência do PSD no Meio-Oeste, a partir de 1945. 

Tomando por base Joaçaba e Concórdia, seguiu uma carreira política que acompanhou seu sucesso 

empresarial. Foi Vereador, Deputado, Senador, Vice-Governador e Secretário da Agricultura.26 A 

influência de grupos empresariais poderosos era indispensável, portanto, não apenas para o suporte 

financeiro de uma campanha eleitoral, mas por assegurar o poder de organização e articulação dos 

diretórios dos partidos por todos os municípios de Santa Catarina. Uma vez definido o candidato, 

todo o partido voltava-se para a sua eleição. Não por acaso, Aderbal Ramos da Silva deu início à 

sua campanha a partir da região Oeste: tendo como pontos de referência Joaçaba (Attílio Fontana) e 

no Planalto Serrano, Lages (Nereu Ramos), o candidato percorreu todo o território estadual, com 

roteiros que incluíam muitos comícios.27  

Mas, sua segunda vantagem estava ligada ao fato de que, além dos ricos e poderosos 

empresários engajados na campanha, ficava claro o papel exercido pelos cabos eleitorais, com os 

quais Aderbal contava. Mais do que o prestigio que cultivavam perante as comunidades, 

precisavam ser eficientes na organização dos comícios, os grandes artifícios do período. Um dos 

maiores da campanha de Aderbal foi o comício de encerramento, em Florianópolis, no qual o 

candidato comprometeu-se a manter as portas do palácio do governo “sempre abertas”, tanto para 

os “grandes” quanto para os “pequenos”.28 Além dos comícios outra estratégia era necessária: “os 

amigos bem chegados foram convocados a emprestar seus automóveis para o transporte de eleitores 

até as bocas de urna”.29  

De certo modo, mesmo as práticas políticas por muito tempo consideradas “populistas” não 

se resumiam apenas a atos estéreis. Por mais que houvesse retórica vazia, e havia muita, os 

políticos se viam forçados a reconhecer um momento novo na sociedade brasileira quando, segundo 

Adriano Luiz Duarte, “entraram em cena um conjunto de expectativas e demandas não apenas pela 

ampliação dos espaços públicos de atuação coletiva, mas também do direito de exprimir essas 

                                                
26 COMASSETTO, Leandro Ramires. Comunicação e poder no Oeste catarinense: o caso Attílio Fontana. In: 
ENCONTRO DA UNIÃO LATINA DE ECONOMIA POLÍTICA DA INFORMAÇÃO, DA COMUNICAÇÃO 
E DA CULTURA, 2., 2008, Bauru.  Digitalização e sociedade. Disponível em 
http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/eventos/ulepicc2008/anais/2008_Ulepicc_0310-0325.pdf. Acesso 
em: 12 dez. 2009. 
27 TANCREDO, Luiz Henrique. Doutor Deba: Poder e Generosidade. Florianópolis: Insular, 1998, p.129. 
28 Esta forma de tratamento em relação às classes sociais, entre “grandes” e “pequenos” seria utilizada décadas 
depois, nas eleições de 1982, quando o candidato Esperidião Amin, do então PDS (Partido Democrático Social), 
nomeou sua candidatura e seu plano de governo como “a opção pelos pequenos”. 
29 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. Cit., p.132. 
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reivindicações”. Depois de um longo período de silêncio, demandas populares, de alguma maneira, 

deveriam fazer parte do discurso dos políticos, de modo a angariar legitimidade popular.30 

Exercitar o poder dentro das fileiras do próprio partido não era suficiente para garantir 

sucesso na disputa. Se o fosse, os resultados das eleições seriam facilmente previsíveis. Era 

necessário adentrar ao território do “inimigo”, buscando novos eleitores e ampliando as bases. Os 

esforços nas regiões tradicionalmente mais difíceis para a Família Ramos e o PSD não foram 

pequenos: 

O Norte era uma região considerada das mais difíceis. Apesar do PSD possuir bons 
cabos eleitorais, desfrutar da simpatia de influentes empresários e de o candidato ter 
o escancarado apoio do jornal A Notícia, era preciso levar em conta que a UDN 
fincara na área um forte reduto eleitoral.31 
 

Nota-se, a partir deste ponto o quanto eram fortes os tons de animosidade em que conviviam 

os partidos políticos daquele período. Disputando “voto a voto”, os correligionários não mediam 

esforços na busca de neutralizar os avanços dos adversários. As rivalidades emergiam nas ruas, 

tanto nos municípios do interior, como na Capital. Contemporâneos, em geral, assim como diversos 

analistas do período, enfatizam o revanchismo e a paixão pelas agremiações partidárias daqueles 

tempos como únicas, em comparação com os demais períodos da experiência republicana 

catarinense. Como recorda Paulo Konder Bornhausen, importante político udenista: 

Em Florianópolis, tínhamos o Café Nacional, que era freqüentado pelos pessedistas, 
e o Café do Quidoca, ao lado do Lux Hotel, que reunia os udenistas. [...] É 
importante essa referência aos cafés porque hoje as gerações mais jovens não têm 
como visualizar tais costumes. [...] Quando as eleições se aproximavam, aumentava 
o movimento nos cafés e bares e foi sempre assim em 1945, 1947, 1950, 1954 até os 
anos 1960. [...] No café do Quidoca corriam todas as notícias políticas, sociais, e 
eram lidas, com freqüência, cartas anônimas, que atingiam geralmente a vida de 
conhecidos políticos, deliciando os seus freqüentadores.32 
 

Embora fosse possível que determinados indivíduos possuíssem ligações um pouco mais 

diversificadas com estas redes (por exemplo, sendo pessedista e dirigente do Figueirense), é 

predominante o reconhecimento de uma postura de alinhamento às redes, que contemplava desde a 

vida partidária até os seguimentos mais corriqueiros da vida social. Para alguns contemporâneos, 

isso é entendido como uma conduta própria daquele momento e plenamente coerente e viável para 

o funcionamento das atividades políticas. Ainda de acordo com Paulo Konder Bornhausen: 

Na Capital o Figueirense era da UDN e o Avaí dos pessedistas. Também nos clubes 
sociais, a divisão era visível sendo, o 12 de Agosto do PSD, e o Lira Tênis Clube da 
UDN, preferencialmente. Isso também valia para os armazéns, açougues, postos de 
gasolina, etc. Assim era a vida política na Capital e o mesmo ocorria nos demais 

                                                
30 DUARTE, Adriano Luiz. O “dia de São Bartolomeu” e o “carnaval sem fim”: o quebra-quebra de ônibus e 
bondes na Cidade de São Paulo em agosto de 1947. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 25, n. 50, p. 
25-60. 2005. 
31 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. Cit., p.130. 
32 BORNHAUSEN, Paulo Konder. Op. cit. p.43-44. 
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municípios catarinenses. Uma guerra. Eu diria uma “saudosa guerra”. Havia espírito 
partidário.33 
 

Passado o frenesi do período eleitoral, na cerimônia de posse, Aderbal Ramos da Silva não 

deixou de enfatizar os elementos que o levaram ao Executivo Estadual, com destaque para a aliança 

efetivada com o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e fez valer a linguagem política daquele 

momento, com associações entre religiosidade e assistência social, ao referir-se à “obra social, 

cristã e inadiável, de dar abrigo e conformo aos doentes e desamparados, bem como esparzir as 

luzes da instrução em todos os graus e em todas as oportunidades.34 Ficava evidente que uma 

combinação de elementos levou-o, assim como o seu partido (PSD), ao sucesso nas eleições de 

1947. De um lado, em curto prazo, a estratégia eleitoral: assentada em uma rede de cabos eleitorais 

espalhados por todo o estado; um aparato de comunicação, sustentado pela rádio e pelos jornais de 

sua propriedade; e uma coligação firmada com a terceira força partidária do Estado, o PTB. De 

outro, e tão importante quanto, o conjunto de influências que passara a exercer desde o início da 

década de 1940 em diversos setores da sociedade, notadamente na região da Capital: suas obras 

assistenciais, atendendo, sobretudo, as atividades da “Irmandade do Senhor dos Passos”; sua 

atuação junto ao desporto, presidindo entidades e patrocinando equipes; e a adoção (na falta de 

palavra melhor) de certos indivíduos a partir de bolsas de estudos, empregos (em suas firmas ou nos 

quadros do Estado) ou mesmo ao atender contingências do cotidiano (óbitos, doenças, etc.).  

Esta forma de organizar as bases de sustentação era praticada por todo o país no período da 

“experiência democrática”. Entretanto, poucos políticos dispunham de condições tão apropriadas 

para exercer de forma plena as combinações utilizadas por Aderbal e, por extensão, aproveitadas 

por seus aliados. Na década de 1950, Chagas Freitas usufruiu desse arsenal político-eleitoral no Rio 

de Janeiro. De acordo com Marly Silva da Motta:  

A excepcional votação obtida por Chagas Freitas em 1958 [...] resultou de uma 
dupla fonte de dividendos eleitorais: de um lado, a máquina de propaganda 
representada pelos jornais O Dia e A Notícia; de outro, uma competente e hábil 
política de agregação de políticos que controlavam bases eleitorais localizadas, quer 
em termos espaciais – bairros, subúrbios, zonas –, quer em termos setoriais – 
funcionários públicos, grupos religiosos, entre outros. [...] Em 1958, o discurso e a 
prática política de Chagas Freitas, voltados para parcelas pulverizadas do eleitorado 
– “aposentados, inativos, pensionistas, militares, donas-de-casa” –, puderam 
encontrar um espaço de representação mais alargado.35 
 

                                                
33 BORNHAUSEN, Paulo Konder. Idem., p.44. 
34 TANCREDO, Luiz Henrique. Idem, p.137. 
35 MOTTA, Marly Silva da. Frente e verso da política carioca: o Lacerdismo e o Chaguismo. Estudos 
Históricos - Cultura Política, Rio de Janeiro, v.13, nº 24, p.351-376, 1999. p.362. 
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Como nos faz refletir um político criado nas entranhas do PSD: “a política é a arte do 

somatório. Dividir é encrenca”.36 Atingindo parcelas mais “pulverizadas” do eleitorado, ficava mais 

fácil adentrar nos espaços de sociabilidade e disputar o conjunto dos votos de uma localidade, 

categoria profissional, associações desportivas, entre outros domínios.  

“Doutor Deba” é um exemplo famoso do envolvimento político com o esporte, em geral, e o 

futebol, em particular. Entretanto, esta prática foi sistematicamente adotada em todas as regiões do 

Estado e apresentou como característica principal o suprapartidarismo. 

Em especial naquilo que diz respeito à relação entre as práticas político-partidárias e o 

envolvimento com clubes de futebol, notadamente na Capital, merece menção que: “grande parte 

das diretorias do Avaí Futebol Clube e do Figueirense Futebol Clube era composta por Vereadores 

e Deputados Estaduais”.37 Acompanhando inúmeras descrições que ilustram o período em 

Florianópolis, as práticas pessedistas e udenistas se equivaliam, visto que, ao utilizarem seus 

melhores canais de influência na esfera pública, “o PSD fornecia emprego aos jogadores do Avaí 

no nível estadual, enquanto a UDN empregava os atletas do Figueirense em cargos no âmbito 

federal”.38 

Tratava-se de um procedimento comum dos políticos da Capital, acompanhado por seus 

pares no interior. Equipes profissionais de cidades do interior do Estado, assim como times 

amadores eram pontes importantes para se atingir o eleitorado. Inclusive, não era incomum que 

neste tipo de espaço existisse uma convivência suprapartidária, até mesmo por conta de se manter 

minimamente o convívio social entre as partes envolvidas no processo político. Como explica o ex-

Deputado Otávio Gilson dos Santos:  

Eu joguei muito tempo no Grêmio Paulolopense [...] Isso era um filtro. Em época de 
política ferrenha, o Grêmio ficava meio de lado. Mas em geral, era um ambiente 
agregador, fez um grande serviço público para Paulo Lopes, unindo, inclusive, os 
partidários da UDN e do PSD. E éramos muito respeitados quando jogávamos nas 
comunidades vizinhas.39 
 

Por esta condição de aglutinação proporcionada pelo desporto (outros esportes além do 

futebol também tinham projeção), era extremamente conveniente a políticos o envolvimento e o 

comprometimento com tais instituições. Por mais revanchista que fosse o universo 

político-eleitoral, os pretensos adversários não poderiam deixar de reconhecer seus “esforços” e, 

conseqüentemente, não deixariam de manifestar admiração e agradecimento. Por isso, com vistas a 

uma projeção em nível estadual, “outra maneira de um político se destacar perante a população, era 

                                                
36 Entrevista concedida por Otávio Gilson dos Santos a Marcelo Coelho Raupp, 08/12/2009. 
37 LUZ, Rogério Silva. Futebol e política: um estudo do clientelismo político em Florianópolis (1945-1964). 
UFSC – Dissertação de Mestrado, 2000, p.77. 
38 LUZ, Rogério Silva. Idem, p.62. 
39 Entrevista concedida por Otávio Gilson dos Santos a Marcelo Coelho Raupp, 08/12/2009. 
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através de sua inserção no cargo de Presidente da Federação Catarinense de Futebol”. Nisto, 

Aderbal Ramos da Silva foi seguido, tanto por pessedistas, quanto por udenistas. Estes cargos eram 

paralelamente disputados com os mandatos públicos, e com a mesma determinação e seriedade 

neles investidos. “Vários políticos compuseram o quadro de presidentes da federação. Fazendo isso 

como uma forma de demonstração de poder ou, principalmente, de utilizar-se do cargo como um 

trampolim para conquistar um pleito eleitoral”.40 

Pelo futebol ou por outros meios de atuação, a verdade é que, uma vez garantido o exercício 

do poder político, ganhava importância o aprofundamento das relações em todo o Estado com as 

bases em que se deu a consolidação do mesmo. Na região de Palhoça, o intermediário entre o 

“Doutor Deba” e as comunidades já havia entrado em cena um pouco antes. Era o advogado Ivo 

Silveira, responsável pela coordenação da campanha vitoriosa no município de Palhoça, o qual 

compunha um mosaico de pequenas, mas povoadas, comunidades rurais. 

 
Assistindo o eleitorado: Ivo Silveira nas comunidades de Palhoça e região. 

 

Embora a carreira política de Ivo Silveira41 seja reconhecida a partir de 1945, com o 

surgimento do PSD, é importante notar que o seu envolvimento com os “negócios de Estado” já 

haviam começado um pouco antes. Como o próprio afirma: 

[...] Em 1940, eu fui nomeado pelo Dr. Nereu Ramos como adjunto de promotor 
público. Só assumia quando o titular entrava em férias ou era removido. [...] Em 
1943 fui nomeado contador da Prefeitura Municipal da Palhoça pelo interventor Udo 
Deeke. Ele foi Diretor de Obras Públicas do Estado e era uma figura destacada do 
PSD. [...] Já governador, o Doutor Aderbal me nomeou delegado adjunto da 
Delegacia de Ordem Política e Social. Dias depois, ele me chamou ao Palácio do 
Governo para perguntar se eu havia praticado algum ato. Eu respondi que não. E ele 
disse: “Então, não pratique, porque acho que vou te exonerar. Na Palhoça, estão 
insistindo para você ser candidato a Prefeito. Se você assinar algum ato como 
autoridade policial estará impedido”. Nada pratiquei e ele me exonerou. Então, me 
nomeou consultor jurídico do Estado.42   

 

Ao ocupar cargos diversos na burocracia estatal, Ivo Silveira conseguiu posicionar-se no 

interior de uma valiosa rede de “conhecimentos”. Ao redor de políticos de grande importância, por 

conta dos cargos públicos que ocupavam, bem como por sua posição na hierarquia partidária, ele 

                                                
40 LUZ, Rogério Silva, Idem, p.78. Aqui vale a pena mencionar que trata-se de uma prática repetida por vários 
políticos de repercussão estadual. Seis presidentes que ocuparam, entre 1930 e 1955, o posto de Presidente da 
Federação Catarinense de Futebol  foram, antes ou depois, Deputados Estaduais. Inclusive, o atual Presidente da 
instituição já foi membro da Casa Legislativa Catarinense. 
41 Natural de Palhoça –SC. [...] Fez os estudos primários em Palhoça e os secundários em Florianópolis. 
Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Catarina (1945). Promotor Público adjunto da 
Comarca de Palhoça, Contador da Prefeitura Municipal de Palhoça, Delegado Adjunto da Ordem Política e 
Social de Santa Catarina, Consultor Jurídico do Estado. Cf. PIAZZA, Walter F. Dicionário Político 
Catarinense. Florianópolis: Assembléia Legislativa de Santa Catarina, 1985, p.533. 
42 PEREIRA, Moacir (org). Ivo Silveira: um depoimento. Fpolis: Editora Insular, 1998, p.18. 



 

 

66 

criou condições decisivas para a consumação daquilo que seria sua liderança em Palhoça e em seus 

distritos. Aliados a este crescente prestígio nas estruturas de poder do Estado, foram também fatores 

primordiais a organização do Diretório Municipal do PSD, a presença nas atividades comunitárias 

(como o futebol e as festas sociais e religiosas) e a sua atuação perante a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA) em Palhoça: 

Era um conjunto de ações partidárias, assistenciais, esportivas e comunitárias. 
Fundei o PSD, em 1945, fui secretário e presidente do partido. Presidi a Legião 
Brasileira de Assistência Municipal. Marcava presença em várias entidades. Joguei 
de beque central no Guarani da Palhoça. Ia aos bailes no Clube 7 de Setembro, ia às 
missas dominicais, comparecia ao cinema, circulava no jardim, e, às vezes, jogava 
um “pifezinho” com os amigos. Em termos de informação, tinha-se um quadro 
muito diferente deste de hoje. Eu é que levava as notícias para as lideranças e a 
população do centro e dos distritos.43  

 
Ao investir em uma participação ativa junto aos assuntos da sede do município, depois 

alargada aos distritos e localidades mais afastadas, Ivo Silveira sedimentou gradativamente uma 

liderança vinculada ao que se convencionou chamar na historiografia de práticas assistencialistas e 

clientelistas. Adotando um estilo marcadamente personalista, próprio dos pessedistas, buscou 

fortalecer sua liderança em torno de tais atividades, sempre reforçadas pelas crescentes ligações 

com os políticos de maior projeção do PSD, notadamente o “Doutor Deba”. Como o próprio Ivo 

Silveira reconhece: 

Tomei gosto pela política. Apreciava comícios, conversas com gente do povo e 
reuniões políticas. E as coisas foram crescendo. [...] Quando eu dirigia a LBA fiz 
amigos médicos e até eleitores que viraram cabos eleitorais como Eros Merlin, 
Spyros Dimatos, Guerreiro da Fonseca e outros. Ajudava os necessitados, dava 
remédios, conversava muito com pessoas idosas nos bancos do jardim. Dedicava 
bom tempo para ouvir suas histórias.44 
 

Das frutíferas relações com os detentores do poder executivo estadual (até 1950), assim 

como de sua ascensão nas carreiras do serviço público catarinense, além, é claro, da inserção nas 

comunidades, foi viabilizada a indicação para a candidatura à Prefeitura de Palhoça: 

Como não era possível conciliar as atividades de consultor com a candidatura, 
dirigi-me ao Palácio. Disse que estava muito satisfeito na Consultoria. Expliquei ao 
Governador e ele decidiu. “Chame o Barreiros aqui, pediu o Dr. Aderbal, 
governador do Estado, ao ajudante de ordens, referindo-se ao chefe da casa civil, 
professor Francisco Barreiros Filho. O Governador afirmou: “Você faz um ofício 
requisitando o Ivo Silveira para o Gabinete”.45 

 
Com as atividades da carreira de servidor deixando de constituir impedimentos ao seus 

propósitos eleitorais, pode o mesmo iniciar a disputa de sua primeira eleição. Ao mencionar os 

                                                
43 PEREIRA, Moacir (org). Idem, p.20. 
44 PEREIRA, Moacir (org). Ibidem, p.26. 
45 PEREIRA, Moacir (org). Ibidem, p.19. 
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esforços em torno da campanha, ficam claras as dificuldades do período, no que diz respeito à 

mobilidade e o acesso aos eleitores: 

Disputei e conquistei a primeira vitória no PSD em 1947. Eu recebi 3.382 votos, 
enquanto meu adversário, Carlos Matias Hoeller, da UDN, fez 1.229 votos. E não 
pense que a área geográfica da Palhoça era a atual. A campanha era dificílima. 
Palhoça abrangia os atuais municípios de Águas Mornas, Santo Amaro da 
Imperatriz, Garopaba, Anitápolis, São Bonifácio e Paulo Lopes. Era uma área 
enorme. Tinha que administrar tudo isso. Imagine fazer campanha em São Bonifácio 
e depois ter que ir para Garopaba. A campanha era feita de jipe. Para ir de um lugar 
ao outro levava duas a três horas de viagem, dependendo do tempo.46 
 

Além das dificuldades de acesso às comunidades, outro ponto importante para o sucesso 

da empreitada era capturar toda e qualquer vinculação possível com o imaginário do eleitorado. 

Utilizar-se da bandeira partidária e da aproximação com seus principais expoentes, ou seja, vincular 

a própria imagem ao líder maior da região, o “Doutor Deba”, que naquele momento exercia o Poder 

Executivo Estadual:  

O Doutor Aderbal apreciava muito a faixa litorânea da Palhoça porque gostava 
muito de pescar, e freqüentava a Praia da Pinheira. Essa unidade entre nós 
proporcionava fatos inéditos. Houve uma urna na Pinheira em que eu tive 147 votos 
dos 155 eleitores inscritos.47 
 

Esta associação não era importante apenas por questões de status que poderiam ser 

conferidas ao candidato. Era muito mais que isso: naquele momento era fundamental que a palavra 

empenhada em campanha pudesse se concretizar posteriormente no exercício do poder. Assim, o 

político hábil deveria atuar em duas frentes: externamente, entender e manejar os signos e as 

percepções populares acerca da política partidária; internamente, no partido, posicionar-se de modo 

a angariar a confiança e os espaços concedidos pelas lideranças “naturais”. Essas duas precondições 

não poderiam deixar de ser observadas.  

Quanto à primeira, cabe uma vez mais atentar para o que Adriano Luiz Duarte identificou 

ao analisar manifestações populares ocorridas em São Paulo em 1947. O autor aponta para a 

existência de uma percepção entre a população de que os governos deveriam agir “como vetores 

para a garantia e a extensão dos serviços públicos e para a manutenção de um nível mínimo de 

consumo e de qualidade de vida”. A proteção que se requeria dos governantes seria uma “obrigação 

[...] retribuição que se devia ao voto recebido”.48  

Por outro lado, só entender isso não bastava; havia ainda a necessidade de ser 

constantemente endossado pelas lideranças partidárias. Isso seria imprescindível para qualquer 

carreira bem sucedida. Afinal de contas, apesar da dependência da política local, a última palavra, 

                                                
46 PEREIRA, Moacir (org). Ibidem, p.19. 
47 PEREIRA, Moacir (org). Ibidem, p.20. 
48 DUARTE, Adriano Luiz. Op. Cit. p. 50-51. 
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em especial no PSD, cabia a figuras notáveis. Manoel de Menezes, a este respeito, deixou suas 

impressões sobre a indicação do candidato do partido ao governo do estado no pleito de 1956, 

quando acreditava que, na convenção, o escolhido seria Leoberto Leal: “tudo certo, muita 

tranqüilidade, enquanto não fez uso da palavra o dono do partido, Dr. Nereu Ramos”. Assim que 

começou seu pronunciamento, os convencionais perceberam em quem deveriam votar: “não perdeu 

muito tempo em explicar o porquê de sua preferência pelo nome do Senador Francisco Benjamin 

Galloti. Mais da metade dos presentes bateu palmas”.49 

 Aproximar-se, naquele momento, de um líder partidário da envergadura de Aderbal 

Ramos da Silva, era não só posicionar-se estrategicamente no partido, mas representava a 

viabilidade do cumprimento de obras e serviços junto à população, pois naquele período as 

prefeituras municipais não podiam contar com dotações orçamentárias fixas e previstas por lei. Isto 

quer dizer que o Prefeito só realizaria obras na medida em que o Executivo Estadual estivesse 

disposto a colaborar. Sobre suas realizações administrativas, Ivo Silveira deixa claro que: 

No período de 31 de janeiro de 1948 até novembro de 1950, eu contei com o apoio 
do governo. O governador era muito meu amigo e eu fiz amizades no governo. [...] 
Quando eu era prefeito, a Palhoça foi um dos primeiros municípios da Grande 
Florianópolis a contar com água encanada, graças ao Doutor Aderbal. Quando 
fizeram a Adutora dos Pilões para servir Florianópolis, passou pela Palhoça.50 
 

As limitações financeiras e estruturais do Estado, e por conseqüência, dos municípios, 

demonstram o grau de importância de uma eleição para uma determinada comunidade ou região, 

que teria que conviver por determinados anos com a própria sorte ditada pelos resultados eleitorais 

alcançados pelos partidos políticos. E os próprios políticos precisavam de algo mais para manter as 

suas bases de sustentação e atender seus apelos e reivindicações. Quando a oposição aparecia: 

A Prefeitura não tinha nada. Naquela época, apenas a cota do Artigo 20 da 
Constituição. Não era compulsória e automática como hoje. Assim, o governo ficava 
devendo e pagava a quem queria. Como nós éramos da oposição, sofríamos no 
sereno. E tínhamos então que buscar alternativas para atender os eleitores.51 
 

Em 1950, ocorreram eleições para a Assembléia Legislativa de Santa Catarina. E Ivo 

Silveira foi eleito, repetindo o desempenho outras três vezes (foi deputado entre 1951 e 1966).52 A 

partir de então, passa a interferir diretamente na política estadual e indica os candidatos do PSD à 

Prefeitura de Palhoça, bem como dos municípios que, a partir de 1958, dela se emanciparão.53 

                                                
49 MENEZES, Manoel. Op. cit. p. 176. 
50 PEREIRA, Moacir (org). Op. cit., p.25-26. 
51 PEREIRA, Moacir (org). Idem., p.48. 
52 Entre 1963 e 1966 ocupou a Presidência do Legislativo Catarinense. 
53 Em 1958, é criado o município de Santo Amaro da Imperatriz. Deste, emancipa-se, em 1961, a comunidade de 
Teresópolis, resultando na criação do município de Águas Mornas. Em 1961 são também criados os municípios 
de Paulo Lopes, Garopaba e Anitápolis. Em 1962 São Bonifácio emancipa-se de Palhoça. 
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A manutenção dos bons resultados nas eleições municipais, na região de Palhoça, foram 

os pilares de sustentação de seus mandatos como Deputado. Ficava mais difícil a reeleição se os 

prefeitos não fossem correligionários. Afinal, era entre os cabos eleitorais dos partidos em 

determinado município que ficavam os cargos eletivos. Dessa maneira: 

O trabalho junto aos eleitores era mais pessoal. Algumas atividades eram exercidas 
em parceria com a Prefeitura. Não se esqueça que eu nunca perdi a Prefeitura da 
Palhoça. Mesmo com o Governo do Estado com o partido de oposição eu conseguia 
eleger o prefeito. Todos os prefeitos eram meus amigos e foram absolutamente 
corretos. Eu não tinha nenhuma interferência na Prefeitura, mas as autoridades 
municipais não podiam ignorar as minhas relações com o eleitorado. O Prefeito 
fazia a parte dele eu, como Deputado Estadual, cumpria a minha.54 

 
Assim, ganhava importância a relação cotidiana com as bases, seja nas sedes de 

município, nos distritos ou nas localidades mais distantes: 

Eu reservava os fins de semana para visitar os Distritos. O roteiro era quase sempre 
igual. Chegava cedo à comunidade, ia à missa dominical, conversava com 
lideranças, o padre fazia referências à visita quando era amigo da gente, falava com 
a comunidade durante algumas horas e depois desaparecia todo mundo. Cada um 
pegava seu cavalo, sua “aranha” e ia para casa. Eu permanecia na sede, conversando 
com correligionários e amigos. Domingo era sempre dia de festa. Os colonos 
vinham das “linhas” e traziam seus produtos para a sede. Iam à missa, faziam 
negócios e retornavam. E eu sempre fazendo política.55 

 
Dessa maneira foram construídas relações entre eleitor e candidato, cidadão e político 

profissional, de uma forma onde se confunde aquilo que é da ordem do público e o que é da ordem 

do privado. Nas necessidades mais elementares da vida de uma comunidade, nos momentos vistos 

como os mais corriqueiros, ali aparece a presteza e o auxílio de uma rede de poder político 

intensamente pessoalizado e, por conta de lealdades recíprocas, convertido em sucessos eleitorais 

de boa parte da agremiação partidária. Dizia Ivo Silveira, com certo exagero, mas apontando com 

precisão várias características da sua rede de influências, que “chegou a conhecer eleitor por eleitor 

em Palhoça”: 

É, pode até parecer estranho, mas é verdade. Eu fico até contente em relembrar este 
tempo da política. Tive vitória em todas as eleições no meu município. Visitava 
permanentemente os meus eleitores e cabos eleitorais. Eu os conhecia de um modo 
geral, pelo nome, a esposa e os filhos. [...] Essa história de político profissional, no 
sentido ruim da palavra, realmente não pega bem. A política tem que ser exercida 
com grandeza, como se fora a prestação de um serviço público autêntico. [...] Eu fiz 
da política uma atividade, sem nunca me ter valido dela. Procurei atender os 
eleitores em todas as suas necessidades e em todas as suas circunstâncias. Dependia 
do voto deles para minha eleição. Tinha consciência de que deveria ampará-los em 
todas as situações, como advogado, conseguindo remédio, transportando para o 
hospital, amparando nas enfermidades, comparecendo nos momentos difíceis, 
participando dos batizados e casamentos, assistindo os enterros, registrando os 
filhos. Vivia a minha vida sempre dentro desse ambiente. Não via no cidadão apenas 
um eleitor. Era um eleitor e um amigo. E acabava me tornando um amigo constante 
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55 PEREIRA, Moacir (org). Idem, p.19. 
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da família. Houve muitos casos de eleitores cujo nascimento eu havia registrado em 
cartório que também passaram a votar em mim.56 
 

Na passagem acima citada, verifica-se uma importante característica do período: a 

necessidade de vinculação, sobretudo da população iletrada, a algum político profissional ou ao seu 

cabo eleitoral para se ter acesso ao universo jurídico. Dominar a linguagem dos cartórios era para 

poucos e isso também se convertia em moeda eleitoral. Os serviços cartoriais eram prestados como 

se fossem benesses concedidas por aquele suposto candidato ou por seu representante na localidade 

e implicava, ou pelo menos, sugeria o compromisso do voto: 

[...] No caso de necessidades mais agudas, as pessoas recorriam ao líder. O meu pai, 
por exemplo, sucedeu o seu Tobias como escrivão do Cartório. Era comum, e ambos 
faziam o casamento das pessoas, registravam os filhos e, normalmente, a política 
entrava nisso. Era um grande trabalho de um cabo eleitoral fazer as andanças (a 
cavalo) e registrar as pessoas. Eu lembro que o pai fazia petições para o juiz da 
comarca para deferir o registro das pessoas; quem tinha cartório tinha um peso 
político muito grande. Em Paulo Lopes, o poder aquisitivo das pessoas era muito 
pequeno. Por isso, qualquer ajuda era muito valiosa. Representava colocar o sujeito 
como cidadão.57 

 

Camilo Buss Araújo identificou o que chamou de uma “cultura assistencial” nas relações 

entre políticos e eleitores em Florianópolis naquele período, com o cuidado de não atribuir a isso 

uma característica meramente manipuladora da parte dos primeiros e de demonstrar as 

ambigüidades dessa situação. Para o autor, “dentro da economia de favores aparecem territórios de 

diálogo onde, através da negociação, ambos os lados procuram auferir maiores benefícios”, pois 

muitas vezes, “aquilo que era para ser visto como caridade foi transformado em obrigação”. Em 

diversas situações da relação entre políticos e população nas décadas de 1950 e 1960, os eleitores 

pobres “utilizaram de maneira consciente e racional os canais de negociação abertos por essa 

cultura assistencial, subvertendo a lógica imposta pelo líder carismático e pressionando pela 

aquisição do presente, como se este fosse um direito”. Apesar de sempre elididos, os conflitos 

sociais estavam ali presentes, embora sob representações diversas. Isso configurava, entre os 

partidos, uma disputa pelos pobres, o que acirrava ainda mais a cultura assistencial, obrigando as 

máquinas partidárias a constantemente assumirem compromissos cotidianos, ainda que à primeira 

vista insignificantes, mas que se traduziam ou não em vitórias eleitorais.58 

Certamente, era fundamental, antes de agradar o conjunto da população, fazê-lo com os 

próprios colaboradores na região: os cabos eleitorais. Em cada vila, bairro, distrito, freguesia ou 

mesmo paróquia, era fundamental aos líderes regionais que ao trabalhar com as lideranças locais, 
                                                
56 PEREIRA, Moacir (org). Ibidem, p.46. 
57 Entrevista concedida por Otávio Gilson dos Santos a Marcelo Coelho Raupp, em 8/12/2009. 
58 ARAÚJO, Camilo Buss. Os pobres em disputa: urbanização, política e classes populares no Morro da Caixa 
d’Água, Florianópolis – Anos 1950 e 1960. 170 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2006. p. 85-86. 
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dispusessem de uma “sintonia fina”, atentando para os seus anseios e aspirações, bem como para as 

suas dificuldades relativas ao trabalho junto à comunidade. Silvia Maria Fávero Arend observou, na 

Florianópolis das décadas de 1930 e 1940, o funcionamento de uma rede de amparo social mantida 

em torno de Nereu Ramos e reproduzida, posteriormente, entre as hostes do PSD. Entidades 

católicas e outras organizações. Assim, os Ramos e seus seguidores “compunham o quadro 

administrativo das Irmandades Católicas e de outras associações beneficentes da cidade 

controladoras da distribuição das benesses materiais que garantiam a sobrevivência dos 

desvalidos.” 59 Havia uma cobrança mútua dentro destas redes: 

 
Assim levei a minha vida: visitando de forma constante as regiões, ouvindo as 
comunidades. Quando eu deixava de visitá-las por mais de duas ou três semanas, 
vinham depois as queixas: “Doutor, o senhor não apareceu mais por aqui. O que é 
que houve?”. E veja que o município tinha uma área imensa em seus seis distritos. 
Fazia isso de forma constante. Sempre assisti a todos. Basta lembrar que eu tinha, 
como advogado, o movimento de 80% dos processos da Palhoça. Era praticamente o 
único. [...] Fazia tudo absolutamente de graça. Com grande freqüência, o juiz de 
Direito me nomeava defensor dativo. Nunca recusei uma ação. Encaminhava 
inventários, ia sempre aos cartórios resolver problemas, e muitas vezes eu mesmo 
pagava as custas judiciais.60 

 

Era um trabalho de cooperação entre as partes e, segundo os depoimentos que se seguem, 

baseado em profunda e mútua confiança entre ambas. Como relatou o ex-Deputado Estadual, 

Otávio Gilson dos Santos, Ivo Silveira: 

Além de ser grande amigo do meu pai, que foi o primeiro prefeito eleito de Paulo 
Lopes, o líder maior do meu pai era, sem dúvida o Ivo Silveira. Ele era o 
comandante maior do PSD nessa região toda, da Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, 
Anitápolis, São Bonifácio, Santo Amaro, Águas Mornas, Rancho Queimado. Toda 
essa região tinha o comando pessedista que era do Ivo Silveira. [...] e quando ele 
chegava em Paulo Lopes eu era um guri. A eleição dele para governador foi em 
1965, mas antes disso ele ia a Paulo Lopes fazer reuniões porque era o deputado da 
região. [...] E eu era o cara que ia levar o recado de que ele estava em Paulo Lopes 
[...] meu pai me chamava e dizia: Otávio Gilson, vai lá chamar o seu Tobias, o seu 
Zé da Lica e os outros que o Doutor Ivo está aqui e nós precisamos conversar.61 
 
 

Entretanto, não apenas a atividade partidária, constituída de reuniões, debates, tratativas 

eleitorais, audiências públicas, etc. era suficiente; as atividades “informais” eram tão importantes 

quanto, e davam o tom da proximidade entre as “pessoas comuns” e as lideranças políticas. Certa 

“intimidade” era alimentada: 

Nunca me interessei só pelo eleitor. Fazia questão de conhecer bem de perto a sua 
família, conviver com todo mundo. A frase que eu mais ouvia pelo interior, de 

                                                
59 AREND, Silvia Maria Fávero. Filhos de criação: uma história dos menores abandonados no Brasil (década de 
1930). Porto Alegre, 2005. 446 f. Tese (doutorado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. p. 198. 
60 PEREIRA, Moacir (org). Op. cit., p.47. 
61 Entrevista concedida por Otávio Gilson dos Santos a Marcelo Coelho Raupp, em 8/12/2009. 
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velhos, donas de casa, jovens e até crianças: “Ah, o Dr. Ivo chegou!” Procurava 
fazer do eleitor um amigo e com a família estabelecia uma relação fraterna. Eu fiz 
isso durante vinte anos. Mantive liderança política absoluta. Quanto mais eleição 
disputava, mais ampliava a base eleitoral.62 

 
Ampliar a base eleitoral: aí repousava o principal objetivo destes esforços. 

 

A atuação parlamentar do Deputado Ivo Silveira 

 

Na sua longa carreira como Deputado Estadual, Ivo Silveira acompanhou um projeto de 

poder mais complexo. Como o mesmo reconhece a respeito da tarefa que cumpriu por toda a 

década de 1950 na Assembléia Legislativa: 

Fui eleito deputado com 3.280 votos. [...] Assumi cadeira na Assembléia já na 
oposição. Passei dez anos só atuando na oposição. [...] Quando entrei na Assembléia 
Legislativa, o Governador eleito era o Seu Irineu Bornahausen, da UDN. Foram dez 
anos de oposição. Consegui resistir.63 
 

Entre 1951 e 1960, Ivo Silveira esteve voltado para o fortalecimento de suas bases na 

região de Palhoça. Sem compromissos com os Governadores que ocuparam o Executivo neste 

período — Irineu Bornhausen, Jorge Lacerda e Heriberto Hulse, da UDN — por ser da oposição, 

concentrou esforços em destacar seu trabalho por sua base eleitoral: 

No tempo em que fui oposição, minha convivência maior era na base eleitoral. 
Vinha a Florianópolis todo dia para a sessão e voltava geralmente depois das seis da 
tarde. Durante quatro anos fiz esse trajeto de ônibus. Sempre de guarda-pó por causa 
da poeira. Tirava o guarda-pó na alfaiataria do meu amigo Jaime Abraham e ia para 
a Assembléia. No fim da tarde, cumpria o mesmo roteiro, geralmente de pé no meio 
do ônibus, porque eles viajavam sempre lotados. [...] Veio o segundo mandato, e aí 
já consegui comprar um carro usado. Passei dez anos na oposição. Só ia ao Palácio 
do Governo uma vez por ano, na abertura dos trabalhos. Na oposição ao governo do 
Estado ficava no mais completo sereno. Contava com apoio apenas na Prefeitura da 
Palhoça. Eu me elegi sempre com os votos do povo da Palhoça.64 

 

Como mostram os requerimentos que apresentou à Mesa Diretora da Assembléia 

Legislativa, suas preocupações voltavam-se, em maioria, para possíveis melhoramentos na região 

de sua base eleitoral, e solicitavam auxílios a diversas entidades assistenciais, desportivas e 

culturais espalhadas pelo Estado. Além disso, utilizava-se da tribuna para reforçar a sua liderança 

em Palhoça e nos municípios vizinhos. Aproveitando os procedimentos ordinários da atividade 

parlamentar, fazia sempre registro às datas comemorativas de seu município natal: 

Transcorrendo hoje o 57° aniversário da fundação do município de Palhoça, requeiro 
a V.E. que, ouvido o plenário, seja inserido na ata dos trabalhos um voto de 
congratulação ao povo palhocense pelo transcurso de tão significativa data e que se 
dê deste ato conhecimento ao Sr. Prefeito Municipal. (S.S., 24 de abril de 1951). 
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[...] O deputado infra assinado, requer, na forma do disposto no regimento interno, 
se digne consignar na ata dos trabalhos de hoje um voto de regozijo, pelo transcurso 
do 63° aniversário da criação do Município da Palhoça, ontem transcorrido e que 
desse fato se dê conhecimento através de despachos telegráficos aos Srs. Prefeito 
Municipal e Presidente da Câmara de Vereadores do respectivo município. (S.S., 25 
de abril de 1957).65 
 

Também se mostrava preocupado em registrar os falecimentos daqueles que faziam parte 

de sua rede política, sobretudo, sendo estes mandatários de cargos eletivos, funcionários públicos 

ou mesmo pessoas consideradas de prestígio em cada região; evidentemente, possuíam algo em 

comum: eram cabos eleitorais. Em várias sessões, apresentou notas a respeito: 

[...] voto de pezar pelo falecimento, ocorrido nesta cidade, da veneranda professora 
Maria Palmira Tancredo de Oliveira e que desse fato se de conhecimento à família 
enlutada. (S.S., 12 de maio de 1953).  
 
[...] consigne-se na ata dos nossos trabalhos de hoje, um voto de pezar pelo 
falecimento do Vereador Tobias Raupp de Sá, ocorrido no distrito de Paulo Lopes, 
no Município da Palhoça e que desse ato se de conhecimento por fonograma a 
família do extinto. (S.S., 12 de junho de 1957).  
 
[...] consigne-se na ata dos nossos trabalhos de hoje, um voto de pezar pelo 
falecimento do Sr. Pedro Becker, ocorrido no município de Santo Amaro da 
Imperatriz. (S.S., 18 de maio de 1960).66 
 

Era fundamental, dentro daquele contexto, a valorização da base regional e eleitoral por 

parte de um político. Demonstrar que tinha prestígio junto a uma região considerável e, 

principalmente, reafirmar os laços entre a comunidade, o mandato e a própria cúpula partidária. 

Não por acaso, aparecem as expressões “se dê conhecimento aos Srs. Prefeito Municipal e 

Presidente da Câmara de Vereadores do respectivo Município” e “se dê conhecimento por 

fonograma à família do extinto”. Na consulta às fontes em questão, fica clara a relação próxima 

estabelecida entre Ivo Silveira e as “personalidades locais”, pois a documentação aponta citações a 

diversos municípios. De forma mais freqüente, Santo Amaro da Imperatriz e Paulo Lopes, além da 

própria Palhoça, evidentemente. 

No que diz respeito à região de Palhoça, eram freqüentes, ao longo de todo o período de 

atuação parlamentar, os pedidos de melhorias para as comunidades. Obras de saneamento, 

ampliação da rede de ensino, ampliação e melhoria de serviços públicos, eram preocupações da 

população que apareciam na atuação parlamentar. Por exemplo: 

 
Exmº. Sr. Diretor Regional do Departamento de Obras e Saneamento: 
A Assembléia Legislativa aprovando requerimento do Deputado Ivo Silveira se 
congratula a V.E., os serviços de retificação e alargamento do Rio Passa Vinte, sob 
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orientação desse Departamento, cujas obras trarão grandes e reais benefícios ao 
saneamento da Cidade, bem como permitirão o aproveitamento de área de terras. 
(Sem data)  
 
[...] PL 204/59 – Considera de utilidade pública a Escola Familiar Rural “São José”, 
da cidade de Palhoça; [...] PL 228/59 – Considera de utilidade pública o Hospital e 
maternidade “Bom Jesus de Nazaré”, da cidade de Palhoça. (S.S., 4 de agosto de 
1959).  
 
[...] Ex. Sr. Diretor Regional dos Correios e Telégrafos, 
Esta Assembléia Legislativa, aprovado requerimento do Deputado Ivo Silveira, 
endereça apelo a fim de providenciar a justa autoridade competente que seja 
formada uma agência postal telefônica na Enseada de Brito, município de Palhoça. 
(S.S., 12 de março de 1960).67 
 

Mas os projetos direcionados às entidades assistenciais eram muitos e não respeitavam 

limites na representação das regiões do Estado. Era indispensável ao deputado buscar apoio em 

todas as regiões que pudesse, pois a competitividade pelas cadeiras da Assembléia aumentava 

consideravelmente de uma legislatura para outra. Assim, em praticamente todas as regiões do 

Estado, houve entidades favorecidas por sua ação parlamentar: 

Na forma regimental solicito a V. E. dispensa de interstício e publicação para o 
Projeto de Lei Nº 203/59 que considera de utilidade pública o Hospital de Caridade 
de Florianópolis e sua conseqüente inclusão na ordem do dia da presente Sessão. 
(S.S., 4 de agosto de 1959). 
 
[...] O deputado infra assinado, requer, na forma regimental [...] inclusão na ordem 
do dia da presente sessão do PL 290/59 que visa reconhecer de utilidade pública o 
Asilo de órfãos “São Vicente de Paula”, com sede nesta Capital. (S.S., 14 de outubro 
de 1959). 
 
[...] PL 336/61 – Concessão de auxílio ao Asilo de órfãos “Abdon Batista” de 
Joinville; (S.S. 30 de novembro de 1961) 
 
[...] PL 447/60 – Crédito especial de Cr$50.000,00 em favor da Sociedade 
Hospitalar Beneficente de Maravilha; (S.S. 30 de novembro de 1961).68 

 

As atenções da carreira parlamentar de Ivo Silveira, em pleno acordo com a sua atuação 

como Prefeito Municipal e líder partidário no âmbito regional, também esteve voltada às entidades 

de cunho cultural, desportivo e também religioso. Dentro da tradição de seu partido, atuava 

intimamente com estas instituições e seus membros, enraizando simpatias e congregando novos 

eleitores. Os projetos por ele referidos, podendo ser ou não de sua autoria, buscavam a ampliação 

de seus vínculos com novos eleitores, espalhados por várias partes do Estado. São defendidos por 

ele, por exemplo, projetos vinculados à defesa das instituições e do patrimônio culturais 

catarinenses. Por exemplo, defende projetos que: 
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PL 485/60 – Autoriza a aquisição do patrimônio que pertenceu a Luiz Delfino69 e dá 
outras providências; (S.S., 15 de junho de 1961). 
 
PL 305/61, que declara de utilidade pública o Clube de Caça e Tiro “Couto 
Magalhães”, com sede em Florianópolis, e sua conseqüente inclusão na ordem do 
dia da presente sessão. (S.S., 3 de outubro de 1961). 
 
PL 379/61 – Declara de utilidade pública o Círculo Joinvilense de Orquidófilos de 
Joinville. (SS, 21 de novembro de 1961).70 
 

No que diz respeito ao campo religioso, Ivo Silveira era católico e não deixou 

testemunhos mais específicos de seu envolvimento com a Igreja. Fez menção à sua regular presença 

nas missas, considerando tal prática importante na atuação junto ao eleitorado. Mas, certamente, 

mostrava-se aberto ao relacionamento com outras manifestações cristãs, também emprestando 

apoio às suas reivindicações defendendo-as através do encaminhamento de projetos de lei. Estas 

eram, em geral, pequenas necessidades, contempladas (ou não) pelo poder público. Entretanto, no 

mesmo requerimento, busca viabilizar benefícios às comunidades religiosas: 

[...] PL 352/61 – Declara de utilidade pública a Comunidade Evangélica Luterana de 
Jaraguá do Sul;  
[...] PL 360/61 – Solicita auxílio de Cr$50.000,00 para compra de um Harmônio 
para a Igreja Católica de Quebra Dentes, em Bom Retiro; [...] (S.S. 30 de novembro 
de 1961).71 
 

Como pessedista de primeira hora, de estilo clássico, e definido por um correligionário 

como “Soldado do Partido” 72, as entidades desportivas não poderiam ficar ausentes de sua atuação. 

Assim, apoiou clubes de futebol, bem como de outros esportes, quando a ele recorriam. Auxiliar 

financeiramente, bem como interceder por procedimentos legislativos, a fim de facilitar a vida das 

entidades perante o poder público, faziam-se práticas comuns e eram vistas como importantes pela 

comunidade: 

[...] PL 308/61 – Concede auxílio ao Hercílio Luz Futebol Clube de Tubarão; (S.S. 
30 de novembro de 1961) 
 
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. [...] inclusão na ordem do dia... [...] PL 
68/62 – Modifica a Lei n. 114, de 29 de outubro de 1936. – (Área de terras ao Clube 
Náutico América de Blumenau.) (Sala das Sessões, 9 de maio de 1962).73 
 

Já como Governador, a partir de 1966, e dentro de um momento político e administrativo 

diferente daquele da década de 1950 e do início da de 1960, ainda atuava em favor de certas causas, 

                                                
69 Luis Delfino: Poeta e declamador catarinense (1834-1910). In: MACHADO, César do Canto. Biografias de 
catarinenses notáveis. Florianópolis: Insular, 2001. 
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73 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, Requerimentos Ordinários – Deputado Ivo 
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sendo o prestígio de Governador uma facilidade maior para o cumprimento destes compromissos. 

Assim, ainda nos primeiros meses de governo, beneficiou a Federação Atlética Catarinense, a 

popular F.A.C. 

Assim noticiou O Estado, de 1º de julho de 1966: “o Governo do Estado vai ajudar a 

cobrir o Estádio Santa Catarina”: 

Segundo conseguimos apurar em fonte digna de crédito, o Governo do Estado vai 
colaborar decisivamente para que a Federação Atlética Catarinense veja a sua grande 
aspiração concretizada, qual seja a cobertura do seu estádio. Tal aspiração vem ao 
encontro dos interesses do público amadorista que ainda não dispõe de um estádio 
que ofereça espetáculos sem sofrer as inconveniências do tempo. Desta forma, com 
o governo do estado dando também sua contribuição ao esporte amador, teremos em 
agosto, provavelmente, a inauguração do novo estádio Santa Catarina. Ao Governo 
do estado caberá colaborar no que concerne as fundações para as vigas de 20 
centímetros que circularão o estádio e que sustentarão a cobertura que virá de São 
Paulo através da firma especializada Andratell.74 

 
Nos últimos anos de atividade parlamentar de Ivo Silveira, notadamente a partir de 1962, 

seus projetos de lei, assim como de seus colegas de bancada e de PSD, mudam de natureza. Não 

são mais apenas reivindicações avulsas que respingam das demandas locais, ou mesmo 

preocupações da liderança regional interessada em algum benefício, obra pública ou 

favorecimento aos seus aliados e colaboradores. As iniciativas passam a fazer parte de algo 

“maior”, pois a partir desta data estão sempre articuladas ao Plano de Metas (PLAMEG) do 

governo de Celso Ramos (eleito em 1960), bem como aos órgãos públicos criados pelo mesmo. 

As atividades administrativas estavam cada vez mais relacionadas a questões de assistência 

social, e programadas segundo critérios próprios do serviço público. Mesmo entidades não-

governamentais passavam a contar com auxílio público, através de programas e iniciativas 

específicos: 

A Primeira Dama de Santa Catarina, Dona Edith Gama Ramos, em entrevista ao O 

Estado, em 1961, assinalava mudanças no que dizia respeito às atitudes do poder público nestes 

assuntos: 

Posso adiantar, como medidas iniciais, a introdução de um novo método de 
promoção da assistência das famílias necessitadas, e a revisão no sistema de 
atendimento judicial mantido pela Legião para corrigir as situações irregulares de 
famílias. Tenho em mente estas providências, com vistas ao interior do estado. [...] 
Os benefícios da legião estarão presentes em todas as zonas do estado, pois desejo 
aplicar os recursos destinados à ajuda econômico-financeira para as famílias pobres, 
segundo a maior necessidade que apresentem. Assim, os benefícios serão agasalhos 
e vestuários para as famílias necessitadas das regiões mais frias do Estado, ou 
medicamentos e alimentos para as das zonas de maiores índices de endemias. A 
aplicação de recursos será mais justa, por ser distribuída equitativamente para as 
diferentes regiões de Santa Catarina.75 

 

                                                
74 O Estado, 1º de julho de 1966. 
75 O Estado, 15 de julho de 1961. p.8. 
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Em nota publicada em A Gazeta, no dia 18 de agosto de 1962, o próprio Governo do 

Estado enfatiza sua preocupação e conduta com relação a problemas diversos, agregando ao 

“Plano de Metas do Governo” o combate à pobreza e, entre outros assuntos, a extensão de amparo 

e benefícios aos pensionistas do próprio serviço público: 

Agora, porém, dentro do sentido social de sua política administrativa, o Governo do 
Estado atende, com a devida presteza, a todos os casos especialmente os que 
implicam assistência e se referem a pensões. Esse muito especial interesse pelo 
amparo aos pensionistas se vem expressando em uma série de providências que 
visam às facilidades dos processos, como, por exemplo, no caso de pensões relativas 
à exercícios findos, que demandariam relacionamento e crédito especial, e que no 
entanto, por sábia orientação do Governador, dispensa presentemente essas 
formalidades protelarias, com o fim de não retardar os pagamentos aos interessados. 
[...] O que estamos focalizando nesta nota põe de manifesto interesses pormenores 
da administração, que não escapam à atenção do Sr. Celso Ramos, a despeito de 
suas preocupações com a execução de seu grande Plano de Metas, que vai tendo 
realização nas diversas frentes das atividades do Governo.76 
 

Assim, os assuntos contemplados pelo Deputado em seus requerimentos também 

mudavam de sentido. Novas preocupações apareciam: assistência aos jovens, alfabetização, entre 

outros, faziam parte de políticas de governo que visavam atuar em todo o Estado. E eram 

beneficiados por projetos de lei: 

PL 329/61 – Termo de acordo celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública e a 
Associação Católica Catarinense das Obras de proteção à Jovem; 
PL 326/61 – Termo de acordo que faz entre a Fundação de Serviço Especial de 
Saúde Pública e o Governo do Estado de Santa Catarina; 
PL 330/61 – Termo de acordo para a realização de plano piloto de erradicação do 
analfabetismo no município de Joinville. (S.S., 29 de setembro de 1961.)77 

 
A partir de 1961, o poder público estadual viria a aumentar consideravelmente seus 

quadros. Incluindo novas categorias de servidores, mas também incorporando o vencimento de 

pensionistas ao erário público. Categorias profissionais, bem como a causa das pensionistas 

também mereceram atenção: 

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. [...] inclusão na ordem do dia... 
PL 17/62 – Concede pensão à Senhora Maria Scholz Wolkan, viúva do ex-
carcereiro, Sr. Osvaldo Wolkan. 
PL 20/62 – Concede pensão à Sra. Carmela Inocente Carminatti., viúva do ex-
professor João Carminatti. 
PL 23/62 – Concede pensão à Sra. Virgínia Henckel Rosa, viúva do ex-serventuário 
da Justiça. 
PL 24/62 – Concede pensão á Sra. Rosa de Bem Januário, viúva do ex-operário do 
D.E.R. Serafim Veríssimo Januário. (S.S., 8 de maio de 1962).78 
 

                                                
76 A Gazeta, 16 de agosto de 1962. 
77 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, Requerimentos Ordinários – Deputado Ivo 
Silveira, 1961. 
78 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, Requerimentos Ordinários – Deputado Ivo 
Silveira, 1962. 
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Outro aspecto do trabalho parlamentar de Ivo Silveira que deve ser percebido, diz respeito 

aos seus primeiros dez anos de exercício (1951-1960). Segundo o próprio, os trabalhos na 

oposição ao Governo Irineu Bornhausen representam um período distinto do seguinte, quando foi 

líder do Governo Celso Ramos na Assembléia: 

E tinha duas atuações: uma no governo e outra na oposição. Confesso até que, para 
mim, ser do governo era até pior. Criou-se um clima de grande expectativa de que o 
PSD no governo iria resolver tudo. Indicado líder do Governo Celso Ramos, fiquei 
com encargos imensos a partir de 1961, prejudicando a minha base.79 
 

O trabalho na oposição tinha dois lados: um, proporcionando maiores possibilidades de 

recolher reclames populares, fazendo-as colidir com as medidas adotadas pelo governo, e 

fortalecendo o papel do parlamentar como alguém comprometido; de outro, a inviabilidade 

orçamentária, por se fazer parte da oposição, agravada por atritos políticos com a estrutura do 

governo. A respeito de seu posicionamento. Ivo Silveira afirma que: 

Obedecia a uma linha moderada. Eu nunca fui um homem agressivo, Fui líder do 
bloco de oposição e presidente de comissão durante muitos anos. Com a eleição do 
Celso Ramos fui líder do governo. [...] Sempre fui muito cauteloso. Nunca deixei de 
votar com o partido, mas também nunca agredi o “Seu Irineu”, que outros tratavam 
de “velho colono”.80 

 
Fica evidente uma diferença de atuação nos dois momentos parlamentares. Na oposição, 

em busca de fazer aparecer questões advindas de seus contatos com os eleitores e as comunidades 

que representava. Motivado pelo componente eleitoral indispensável a obter novo mandato, o 

levavam a um papel de dureza perante os atos do governo: 

Na oposição, éramos intransigentes fiscais dos atos da Mesa Diretora e do Governo. 
[...] Quando o projeto era mais complicado eu levava documentos e livros para 
estudar em minha casa na Palhoça. Jovem, ainda, cheguei com a disposição de 
resolver todos os problemas de minha terra. [...] Fiquei empolgado com tudo, e 
tentei exercer o mandato sempre fiel aos meus eleitores e ao meu partido.81 

 
O que é mais representativo dentro deste quadro é o embate acirrado com outras 

lideranças em busca de votos. Obviamente, a oposição udenista também se constituiu no município 

de Palhoça, sendo no distrito de Santo Amaro82 (elevado a município em 1958) que foi constituída 

sua maior e mais importante base, certamente pelas características peculiares da colonização alemã 

identificada com a orientação política dos Konder-Bornhausen. Entretanto, a posição construída ao 

                                                
79 PEREIRA, Moacir (org). Op. cit., p.28. 
80 PEREIRA, Moacir (org). Op. cit., p.24. 
81 PEREIRA, Moacir (org). Idem, p.25-26. 
82 O processo de emancipação de Santo Amaro da Imperatriz é o desabrochar das novas lideranças do município, 
cuja ação estava contida desde 1930, com a deposição de José C. Kehrig (oriundo de Santo Amaro) da Prefeitura 
de Palhoça e os fatos que se seguiram. Os que haviam sido derrotados em 1930, ligados a Adolfo Konder e 
Fúlvio Aducci, entre outros, filiaram-se a União Democrática Nacional. [...] Os vitoriosos de 1930 e que haviam 
se colocado ao lado de Vargas e de seu interventor no Estado, Nereu Ramos, alinharam-se com o Partido Social 
Democrático. In: MARTINS, Celso. Tabuleiro das Águas: resgate histórico e cultural de Santo Amaro da 
Imperatriz. Florianópolis: Recriar, 2001. p.311. 
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longo de duas décadas por Ivo Silveira foi consolidada como força vital dentro das pretensões 

eleitorais de seu partido: 

Um dos distritos mais difíceis era o de Santo Amaro. Era mais poderoso, sempre 
queria se emancipar e tinha uma oposição grande. Estava lá em caráter permanente. 
Não podia piscar os olhos. Enfrentava nomes fortes da UDN: de Florianópolis, o Dr. 
Paulo Fontes, Osvaldo Bulcão Viana, Wanderley Júnior, Osvaldo Rodrigues Cabral. 
Eles quase não conseguiam entrar lá. Quando fui eleito prefeito em 1947, o PSD 
conquistou maioria absoluta na Câmara de Vereadores.83 

 
Em episódio ocorrido no início da década de 1960, Ivo Silveira se viu em condições 

difíceis. Mesmo já estando o PSD de volta ao Governo do Estado, as lideranças udenistas haviam 

construído suas próprias redes e ameaçaram consideravelmente as pretensões pessedistas na região. 

Pretensões que se confundiam com as do Deputado Ivo Silveira. Como o próprio exemplifica: 

Citei o exemplo de Santo Amaro, eleitorado difícil para nós. [...] Convoquei uma 
reunião do partido na casa do meu amigo Orlando Becker com o diretório inteiro. 
Levei Seu Celso, que ouviu as queixas da comunidade. Ele garantiu todo o apoio, e 
enfatizou que precisava de mim na Assembléia. Tive que ampliar a base em Gaspar 
e Campo Alegre, tudo dentro do esquema do governo. Fiz dobradinha com o 
Antonio Almeida, candidato a deputado federal. Em 1962, com esta fórmula 
consegui a quarta reeleição.84 
 

Um dos trunfos utilizados pelo Deputado em sua atuação, novamente, era o trabalho na 

área jurídica. Atendendo seus eleitores em processos diversos, sobretudo pelo acesso facilitado aos 

órgãos maiores do judiciário estadual, tinha importância especial para a sua votação tal 

empreendimento. Entretanto, por conta da radicalização no relacionamento entre os partidos, 

alguém acabou encontrando uma possibilidade de impedi-lo de exercer a advocacia. Seu trabalho 

foi interrompido, pois, como conta: 

Em 1963, eu fui eleito Presidente da Assembléia Legislativa e continuei advogando. 
Havia um processo importante e as coisas caminhavam muito bem para o sucesso da 
causa que defendia. Aí, o promotor pediu o meu impedimento. [...] Sustentou que, 
como Chefe de Poder, eu não poderia continuar advogando. O juiz de direito 
acolheu a argüição e eu encerrei minhas atividades profissionais.85 

 
Durante o período em que foi Deputado Estadual, sobretudo quando esteve na oposição, 

Ivo Silveira manteve uma rotina perante o eleitorado. Com visitas regulares às comunidades, 

acompanhando os diretórios locais do PSD, municiando os seus cabos eleitorais, tanto no dia-a-

dia quanto em período eleitoral: 

Quando eu ia visitar um Distrito, de um modo geral ficava lá no fim de semana. Em 
Garopaba, ficava de dois a três dias com os pescadores na praia., conversando, 
ouvindo suas histórias. Minha irmã, Maria Geci, era professora numa escola isolada 
de Garopaba e me acolhia para uma maior convivência com a população. Eu 
ganhava muito peixe. [...] Em Anitápolis, dava-se o mesmo, porque a sede era 
distante e as comunidades faziam questão de que a gente permanecesse alguns dias.  

                                                
83 PEREIRA, Moacir (org). Ibidem, p.19. 
84 PEREIRA, Moacir (org). Ibidem, p.28. 
85 PEREIRA, Moacir (org). Op. cit., p.47. 
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Levava-se até três horas para chegar lá. [...] Em Santo Amaro da Imperatriz eu 
costumava ir e voltar porque era mais perto. [...] Assim eu vivi até 1966, quando me 
transferi para a Capital por imposição constitucional após ter sido eleito Governador 
do Estado. [...] Foram tempos de dificuldades, de falta de recursos, mas de muito 
trabalho. E a recompensa de um convívio muito agradável e fraterno com os 
eleitores. A relação era tão forte que no dia da eleição eu sabia o total de votos. Não 
havia o voto eletrônico de hoje, de apuração quase instantânea, mas era possível 
prever a votação recebida. Os cabos eleitorais reuniam-se comigo no final do dia 
para relatar a previsão do resultado. Cada urna que vinha para a Palhoça, era 
acompanhada por um cabo eleitoral que trazia os números. Eles sentiam pelos 
contatos dos eleitores. [...] Anunciavam claramente: lá naquela urna vamos ter 130 
votos, porque dois traíram. Um da família tal, e outro do fiscal que veio de fora. 
Com esta prévia, eu ia dormir tranqüilo.86 
 

Entendia com extrema clareza que o poder político que detinha emanava de uma fonte 

bem aproveitada por seu partido: o município. Apostando em relações próximas com os eleitores, 

tomando parte de suas aspirações e angústias, colocando-se como “parte da comunidade” e 

solidificando a imagem de seu partido político, procurou interagir com o eleitor para não perdê-lo 

de vista. 

As eleições nos municípios: a fonte do poder pessedista. 

 

A fonte de poder de um político repousa nas bases eleitorais que possui. Isto não é 

novidade. Mas é relevante pensar em como se dá o envolvimento das partes na constituição das 

chamadas “redes políticas”. Um dos episódios fundamentais para a fixação da imagem de um líder 

político de maior envergadura no imaginário das populações do interior era, com certeza, a visita de 

um Governador, acompanhado de sua comitiva. Ali, trocam-se diversas informações entre os 

correligionários, as pessoas mais simples e as autoridades; estas últimas, valendo-se da 

oportunidade para petrificar suas imagens de “simpatia”, “zelo” e “compromisso” com as 

comunidades. Estes episódios ecoavam por todas as regiões, mas os casos relatados em Paulo 

Lopes parecem dignos de apreciação: 

Em 1940, ocorreu a visita de maior movimento: a do Doutor Nereu de Oliveira 
Ramos. Nessa visita apareceu quase toda a população, porque todos queriam ver e 
conhecer o grande homem público. Junto o Doutor Aderbal Ramos da Silva. [...] 
Bonitos discursos e muitos aplausos: Um dos alunos da escola de Ribeirão Grande, 
com doze anos, fez uma emocionante oração. Terminando-a, foi abraçado por toda a 
comitiva, tendo sido entregue a ele uma ordem para procurar meios para o seu 
estudo futuro. Este menino era Manoel Venâncio Machado.87  
 

Outra visita de impacto foi a do Governador Ivo Silveira: 

Em 1968, a Sede recebeu a visita do Governador Ivo Silveira, que veio agradecer ao 
povo sua eleição. [...] Eleito Governador, atendeu a terra paulolopense, com a 
construção do colégio Frederico Santos, a celebração do convênio com a Prefeitura 
para a construção da estrada que liga a Sede a Garopaba, instalação de luz e água e 

                                                
86 PEREIRA, Moacir (org). Idem, p.48. 
87 MACHADO, Manoel Venâncio. Paulo Lopes: Breve História de uma Terra e de seu Povo. Florianópolis: 
Lunardelli, 1993. p.79. 
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ajuda para o calçamento de ruas da cidade., tendo se caracterizado como um 
Governador grandemente sensível às causas do município.88 
 

Como ressalta o próprio Ivo Silveira: “Havia de tudo. Em cada cidade, em cada lugarejo, 

era um fato novo. [...] A palavra de um líder político na época era respeitada. O voto era disputado 

mesmo no comício. E com as dificuldades de deslocamento”.89 

O PSD, assim como a UDN, movia-se pela conquista e manutenção do poder, de modo a 

assegurar o controle do Estado e, assim, garantir o predomínio de suas redes de interesse. Esta era a 

sua maneira de participar do processo político. Mas quem organizava as bases eleitorais? Como 

mencionado, os chamados “cabos eleitorais” eram os indivíduos que conviviam permanentemente 

com os eleitores. Conheciam pessoalmente cada um deles, bem como suas famílias. Sabiam onde 

moravam, trabalhavam, enfim, possuíam um domínio da rotina e, utilizando-a como um guia, 

assediavam os eleitores não apenas em época de sufrágio, mas em todas as ocasiões possíveis. Isto 

tem um valor inestimável para o tipo de político do qual se trata aqui. 

Dentro do quadro específico de Palhoça e dos municípios que surgiram de seu 

desmembramento, a grande possibilidade de ascensão política dos cabos eleitorais se dava na 

ampliação dos quadros burocráticos. Novas prefeituras, novos órgãos do poder estadual, enfim, 

promoviam a inserção de novos atores no jogo eleitoral. Dos antigos cabos eleitorais vão emergir os 

prefeitos e vereadores dos municípios emancipados. Mas não somente: alguns cargos do 

funcionalismo público, fossem estaduais ou municipais, necessitavam de qualificação mais 

apurada. Por exemplo, com a emancipação do município de Paulo Lopes, era necessária a presença 

de um coletor de impostos adjunto, pois as mudanças administrativas assim exigiam. Com a vitória 

do PSD no âmbito estadual, e com a criação do município sacramentada, o jovem técnico em 

contabilidade, Otávio Gilson dos Santos, foi nomeado para a função criada na coletoria. 

Ascendendo na carreira, posteriormente foi transferido para outras regiões do Estado e, no fim da 

década de 1970, foi eleito Deputado Estadual representando a “categoria dos coletores”. Neste caso, 

uma indicação pouco notória contribuiu no surgimento de mais um político profissional ligado às 

redes do PSD, que mais tarde foram assimiladas pelo “abraço acolhedor” da ARENA. 

Outro exemplo, muito mais modesto, atuou na área da educação: o Professor Manoel 

Venâncio Machado. Ao escrever um livro sobre o Município de Paulo Lopes, o professor 

(pessedista conhecido na região) descreve em detalhes o seu papel nos cargos diretivos da educação 

no município: 

Em 1962 foi criada em Paulo Lopes a Coordenadoria Local de Educação, sendo seu 
primeiro Coordenador o Senhor Febrônio Tancredo de Oliveira. Após ter organizado 
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todo o início, entregou o cargo à Professora Herondina Macedo. Tendo esta 
adoecido, ficou respondendo pelo cargo o Professor Manoel Venâncio Machado, 
Diretor do Ginásio. [...] O Ginásio foi criado em março de 1967, no Governo do 
Doutor Ivo Silveira. Para ministrar a aula inaugural, foi indicado oficialmente pelo 
Governador do Estado o Professor Manoel Venâncio Machado. [...] O Professor 
Venâncio, como lhe tratavam, já tinha, nessas alturas, conhecimento de que seria o 
primeiro Diretor do Ginásio recentemente criado.90 
 

É curioso perceber que, dentro da formalidade do próprio texto, o ator escreve sobre si em 

terceira pessoa, apontando nos pormenores como se deu sua inserção em cargos de chefia da 

educação local. E demonstra com extrema naturalidade os vínculos políticos que possuía.  

Portanto, os cabos eleitorais, agora detentores dos meandros desta máquina administrativa 

também estabeleciam como se acomodariam as relações de poder após as eleições, tanto com os 

aliados quanto, e principalmente, com os adversários.  

Assim como eram possíveis as nomeações de aliados para cargos públicos (tanto no 

âmbito estadual, quanto municipal), e estas geralmente eram restritas aos membros do grupo 

vencedor, também era prática comum, tanto do PSD quanto da UDN, que os prefeitos eleitos 

transferissem os servidores que, durante a campanha eleitoral prestaram apoio ao adversário. Assim 

corrobora o ex-Deputado Otávio Gilson dos Santos91, mas assinalando que havia exceções à regra: 

Ele, o Ivo Silveira, foi quem pediu a minha nomeação para coletor em Paulo Lopes. 
Não era nem coletor na época, era auxiliar de coletoria. E foi o Ivo quem foi o 
protagonista de levar a reivindicação da minha nomeação para a coletoria ao Celso 
Ramos que teve a responsabilidade, em abril de 1961, de me nomear agente 
administrativo da coletoria de Paulo Lopes. [...] Quem era o coletor titular era o Sr. 
Geraldino dos Santos. Ele era da antiga UDN, mas era um homem muito bom, nós o 
chamávamos de Seu Morzinho. E eu fui pra lá, com Seu Morzinho, para aprender os 
serviços de coletoria.92 

 
Convivências a parte, eram em geral as animosidades que apareciam. A luta “palmo a 

palmo” pelo poder. No caso específico de Paulo Lopes, onde a animosidade era extrema, foi 

nomeado um prefeito interino (assim também ocorreria em outros municípios da região):  

Houve a indicação do Joaquim dos Santos Filho como prefeito, nomeado pelo Celso 
Ramos até a eleição municipal. E o “Quinquinha” ficou um pouco mais de um ano 
na Prefeitura. Aí o meu pai ganhou a eleição, com uma diferença de 18 votos. Ele 
estava perdendo em Paulo Lopes, Penha, Freitas e outras localidades, por mais de 
duzentos votos. E só faltava a apuração no Ribeirão. Eu trabalhei lá junto com o seu 
Biel Bernardino, figura estimada na localidade.93 

 
. 

                                                
90 MACHADO, Manoel Venâncio. Op. cit. p.68-70. 
91 Natural de Paulo Lopes (5/6/1940), filho de Bertoldo Ernesto dos Santos (primeiro prefeito eleito do 
município). Funcionário da Fazenda Estadual. Foi Deputado Estadual por cinco legislaturas (1979-1998) e 
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado a partir de 1999. 
92 Entrevista concedida por Gilson dos Santos a Marcelo Coelho Raupp, 08/12/2009. 
93 Entrevista concedida por Gilson dos Santos a Marcelo Coelho Raupp, 08/12/2009. 
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Entre outras, a responsabilidade do prefeito interino era encaminhar o município para o 

pleito que escolheria o primeiro prefeito eleito. Então, em 1962, concorreu pelo Partido Social 

Democrático o candidato Bertoldo Ernesto dos Santos: 

Contra o Seu Osni Santos (da UDN), e aquilo ali (PSD x UDN) era uma guerra. Era 
um negócio impressionante. Antes deste pleito houve a eleição do governador Celso 
Ramos, e a coisa era assim: quando ganhava a UDN, o pessoal do PSD ia embora. 
Ganhava o pessoal do PSD, o pessoal da UDN ia embora. Quando ganhou o Celso 
Ramos eu pedi ao meu pai: o senhor é o comandante do PSD aqui em Paulo Lopes, 
por favor, não transfira ninguém (se ganhar a prefeitura) por vingança política. E ele 
falou: pode deixar, meu filho. O PSD ganhou as eleições e ninguém foi transferido. 
Conclusão: as pessoas que eram da UDN passaram a ser simpáticas ao pai, pois o 
pai poderia transferi-las, mas não o fez.94 

 
Eleição emblemática para o referido município é também reveladora dos agentes políticos 

que estavam em enfrentamento naquele momento, defendendo, de um lado o PSD, e de outro, a 

UDN. Otávio Gilson dos Santos, contemporâneo dos acontecimentos daquele período, apresenta 

detalhes reveladores de uma prática política bastante complexa. Ao pormenorizar aspectos da 

campanha na comunidade do Ribeirão Grande, apresenta um importante cabo eleitoral: 

 
Aí disse pra mim o seu Biel Bernardino: nós vamos ganhar a eleição aqui, com uma 
diferença de 100 votos. E eu dizia: seu Biel, isso não existe. E ele reiterou: não, nós 
vamos ganhar. E as pessoas da UDN levavam dinheiro para a população. E o Seu 
Biel dizia às pessoas: vocês aceitem esse dinheirinho, mas vocês sabem que quem 
fica aqui o ano todo com vocês é o Seu Biel Bernanrdino. O Seu Biel leva vocês no 
médico, faz isso e aquilo. E realmente era assim. [...] Nós estávamos na 
“Telefônica”, a apuração era feita em Palhoça, e nisso eram mais ou menos oito 
horas da noite e as urnas que continham Penha, Sorocaba, Freitas, Sede do 
Município, nós estávamos perdendo por 277 votos. E nisso, o telefone era apenas em 
horários pré-determinados: 8 da manhã, meio dia e oito horas da noite. Aí o meu 
irmão disse: às oito horas a apuração já deverá ter acabado e aí eu ligo pra vocês. 
[...] Aí no posto telefônico veio o pessoal da UDN, cheios de foguetes para jogar em 
nós. [...] E no muro da casa do meu pai havia uma inscrição, que dizia assim: 
“Progresso e respeito, Bertoldo pra Prefeito”. E às oito horas nós fomos pra lá e a 
moça responsável pela telefônica me chamou: “Gilson, tem um fonograma pra ti”. E 
o pessoal da UDN, cheios de foguetes e querendo saber o resultado. Aí dizia o 
fonograma: “O PSD manteve progresso e respeito...”, aí nós já demos um berro. No 
fim, o pai fez mais de cem votos no Ribeirão e a UDN fez cinco. Aí o pai ganhou a 
eleição com 18 votos de diferença. Quando nós olhamos para o lado, o pessoal da 
UDN não estava mais presente.95 
 

Anedotas ou não, a verdade é que existiam sujeitos que conviviam intimamente com este 

imaginário, aplicando um conhecimento muito peculiar das relações sociais no universo da política, 

antecipando movimentos dos adversários, convencendo eleitores, valorizando a própria presença no 

cotidiano da comunidade. Além disso, a competitividade era levada também, tanto no interior 

quanto na Capital, aos momentos de maior agitação das eleições: os comícios. 

                                                
94 Entrevista concedida por Gilson dos Santos a Marcelo Coelho Raupp, 08/12/2009. 
95 Entrevista concedida por Gilson dos Santos a Marcelo Coelho Raupp, 08/12/2009. 
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À época, vale recordar, igualmente, que um dos componentes do custo das eleições, 
além dos gastos com os famosos “cabos eleitorais”, os santinhos e a confecção de 
cédulas, eram os foguetes, pois não se compreendia uma eleição sem foguetórios nos 
comícios.96 
 

E isto ocorria de forma intensa bem antes da emancipação. Os cabos eleitorais, geralmente 

homens, conviviam com seus eleitores (chefes de família) dentro de um universo bastante 

específico:  

Normalmente, era nas vendas. É muito comum na região aquele aperitivo. [...] A 
venda do Zé da Lica na Sorocaba era do PSD, a venda do Pedro Alexandre, no 
Ribeirão, era PSD, a venda do Deca Juvêncio era da UDN, também no Ribeirão, a 
venda do Mané Cadoca era do PSD, e ali se trocavam as idéias todas. [...] Claro que 
quando a coisa era mais sigilosa eles não falavam na venda, falavam “nas internas” 
nas casas deles. Sempre tinham aqueles intermediários, os que faziam as vezes de 
vereador, já que nesse tempo Paulo Lopes era distrito de Palhoça [...] O Seu Tobias 
foi vereador na Palhoça, o pai foi vereador na Palhoça, e outros, o Zé da Lica 
também foi. [...] A troca de informações, de projetos não era muito fácil... por 
exemplo, vir até Florianópolis era uma coisa complicada, pelo menos até 1960. [...] 
E na Penha, por exemplo, tido como o distrito mais forte de Paulo Lopes, tinha a 
venda do Guilherme (que foi prefeito mais tarde), que era do PSD, além do Seném 
Rodrigues, que era da UDN. E na época de eleição, aí sim, a coisa pegava fogo. Por 
exemplo, se algum pessedista entrasse na venda da UDN, teria que se conter o 
máximo que pudesse, pois se ele quisesse mudar as idéias de alguém dali ele poderia 
se complicar. [...] Mas eram pontos estrategicamente colocados que as pessoas 
entendiam como “ali eu posso ir e falar e lá de forma alguma.” Na grande maioria, 
os donos de venda eram os cabos eleitorais mais eficientes. E também se elegiam 
para vereador, e em alguns casos, para Prefeito. Sem dúvida nenhuma, o proprietário 
de uma venda tinha uma grande influência.97 
 

Como se vê, as redes de influência eram muito bem estabelecidas, e visavam operar no 

que é popularmente chamado de “ponto fraco do adversário”. A eficácia desta prática era grande, 

mas se fosse perfeita, as eleições sempre teriam os mesmos resultados. 

Além disso, um valor importante daquele tempo era o que alguns políticos desta tradição 

entendem como a “boa política”. Em contraposição à fluidez dos partidos e das suas posições 

programáticas na atualidade, a “boa política” repousaria, antes de tudo, na fidelidade partidária:  

Fazer política naqueles tempos era tarefa muito complicada e difícil, mas era 
apaixonante ser udenista ou pessedista, ou ainda, getulista (PTB). Era como se fosse 
a religião de cada um. Não havia necessidade de fidelidade partidária, pois os 
traidores caíam logo em desgraça.98 
 

Mas é evidente que diante daquele contexto a condição mínima para a sobrevivência 

política era a fidelidade, não exatamente à agremiação, mas às relações estabelecidas com aqueles 

que levavam os candidatos à vitória. Sejam eles os líderes maiores do partido ou os eleitores; todos 

compõem a rede político-eleitoral. Se ela fosse abandonada por alguém, seria necessária, para a 

                                                
96 BORNHAUSEN, Paulo Konder. Op. cit., 45. 
97 Entrevista concedida por Gilson dos Santos a Marcelo Coelho Raupp, 08/12/2009. 
98 BORNHAUSEN, Paulo Konder. Op. cit., p.45. 
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sobrevivência política, a inclusão em outra, o que implicaria em assumir uma posição pouco 

confortável. 
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4. As elites políticas catarinenses: da política cartorial à tecnocracia. 
 
 

O cenário político catarinense de meados da década de 1960 apresentou uma característica 

bastante peculiar: a coexistência e a convivência de elites políticas bastante variadas entre si. Cada 

uma forjada em uma temporalidade específica e com necessidades e ambições não menos variadas.  

O período em questão deve ser entendido, então, como uma espécie de encruzilhada, em que não 

apenas emergiram as disputas entre os partidos políticos (UDN, PSD e PTB) – seja em âmbito 

nacional, estadual ou local – mas também, internamente, diferentes projetos de poder colidiram em 

busca de uma hegemonia partidária. E dentro do PSD (Partido Social Democrático) catarinense esta 

foi uma característica marcante.  

De um lado, enfileirou-se um grupo de larga tradição, voltado para uma ação de caráter mais 

personalista, geralmente identificada por práticas tidas como “clientelistas” e “populistas”. Este 

grupo carregava a influência do ex-governador Aderbal Ramos da Silva, representado através da 

liderança exercida pelo deputado estadual Ivo Silveira, reconhecidamente de caráter aglutinador e 

conciliador.  

De outro, por conta da emergência de certas demandas técnicas e administrativas dentro dos 

aparelhos estatais, provenientes de um ímpeto de modernização, entram em cena personagens 

identificadas por um diferente perfil, sob uma perspectiva “tecnocrata”.1 Dessa forma, nasce uma 

nova facção partidária fortalecida no período aqui assinalado por adquirir evidência através da 

condução do “Seminário Sócio-Econômico” 2, e, posteriormente, com a execução do “Plano de 

Metas do Governo” (PLAMEG) 3; tudo isto, através da supervisão destacada do intelectual Alcides 

Abreu.  

Sendo assim, através de caminhos bastante distintos, duas lideranças ganharão destaque 

dentro do Partido Social Democrático de Santa Catarina: Ivo Silveira e Alcides Abreu.  

 

Costuras políticas: os sucessos eleitorais da Aliança Social-Trabalhista 
 

                                                
1 De acordo com Carlos Estevam Martins, que se ocupou desta temática ainda na década de 1970, esta 
terminologia “adquiriu um renovado prestígio [...] Dos anos 1950 para cá se multiplicou incessantemente o 
número de publicações que, de um modo ou de outro, ocupam-se do problema da tecnocracia. [...] Já se pode 
dizer que o termo tecnocracia (ou seus equivalentes: tecnoestrutura, tecnoburocracia, etc.) tornou-se de uso 
compulsório. In: MARTINS, Carlos Estevam. Tecnocracia e Capitalismo: a política dos técnicos no Brasil. SP: 
Brasiliense, 1974. 
2 Plataforma da candidatura de Celso Ramos ao Governo do Estado de Santa Catarina, o Seminário Sócio-
Econômico foi o resultado de uma série de pesquisas voltadas para o entendimento da realidade catarinense; 
sobretudo no que dizia respeito à infra-estrutura, população e realidade econômica.  
3 O PLAMEG nada mais foi do que a execução dos indicativos retirados do Seminário Sócio-Econômico 
aplicados pelo governo já eleito de Celso Ramos. 
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O universo da política, em suas mais variadas tendências de reflexão teórica, provou ser o 

espaço das surpresas. Por mais que os atores políticos exercitem permanentemente seus cálculos, o 

que é da ordem do imprevisto sempre pode aparecer e modificar o quadro que se tinha em mente. 

Fatalidade de grande relevância para o cenário político catarinense foi o acidente aéreo que vitimou 

o Governador Jorge Lacerda, o Senador Nereu Ramos e o Deputado Federal Leoberto Leal: 

No entardecer do dia 16 de junho de 1958, um domingo, Nereu de Oliveira Ramos, 
o então governador do Estado, Jorge Lacerda, e o deputado Federal Leoberto Leal, 
dirigem-se ao Aeroporto Hercílio Luz, de Florianópolis, para embarcar, com outros 
passageiros, no Convair 240 da Real, com destino ao Rio de Janeiro e escalas 
programadas em Curitiba e São Paulo. [...] Por volta de 19 horas, estoura a notícia, 
pela Rádio Guarujá de Florianópolis, de que a aeronave tivera um acidente quando 
procedia para o pouso no aeroporto da capital paranaense. Em seguida, o anúncio da 
tragédia: a confirmação do falecimento de três políticos catarinenses.4 
 

Certamente, o impacto do fato, além dos prejuízos pessoais e familiares, trouxe rearranjos 

substanciais no espectro político e afetou profundamente a organização dos partidos políticos em 

atividade no estado. Além do Deputado Leoberto Leal, o PSD perdera seu fundador e principal 

articulador. De outro lado, Jorge Lacerda tinha como abrigo partidário o PRP (Partido de 

Representação Popular), mas estava vinculado ao grupo da UDN, visto que os dois partidos 

reuniram-se em coligação que o levou ao Governo do Estado em 1956. Dentro de tal realidade, a 

permanente disputa entre os projetos de poder conservadores no Estado sofreu algumas 

modificações. 

Entretanto, havia um pano de fundo específico, de grande relevância que se deve levar em 

consideração no entendimento das opções que se efetivaram na corrida pela hegemonia estadual. O 

refinamento dos processos de socialização interna das elites era um fato de grande importância, 

pois o mesmo viria ao encontro das idéias que prevaleceriam no contexto sócio-cultural catarinense. 

Aquele momento histórico nacional foi identificado pela historiografia como “experiência 

democrática”: 

O empresariado, da mesma forma que nos grandes centros urbanos do país, 
mobilizou-se junto à esfera política buscando aumentar seu poder frente às decisões 
administrativas do Estado. [...] lançando um olhar atento sobre os fatos da esfera 
íntima privada, tornados públicos nas colunas sociais, nos remete ao cotidiano de 
uma elite industrial e financeira em franco processo de ascensão econômica. Uma 
elite que, ao se afirmar como classe, estimulou, através da imprensa, a reprodução de 
seu “modus vivendi”, fixado como modelo.5 
 

A partir de um quadro de abrupta substituição de lideranças e de condições favoráveis aos 

projetos de modernização, as articulações na esfera político-empresarial, tanto a estadual quanto a 

                                                
4 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Celso Ramos: Um perfil político. Florianópolis: Ed. Terceiro Milênio, 1997, 
p.37. 
5 MAY, Patrícia Z. dos Santos. Redes político-empresariais de Santa Catarina (1961-1970). UFSC – 
Dissertação de Mestrado, 1998, p.42.  
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federal, caminharam em uma nova direção, reivindicando em torno de si um novo projeto de poder. 

“A relação entre família, empresa e política foi o componente chave da organização das redes 

ligadas à UDN, no estado, bem como ao PSD”.6 De certo modo, em Santa Catarina, essa estrutura 

foi combinada com a representação corporativa do empresariado, encetada pelo Estado a partir da 

década de 1930. Mesmo a criação da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 

(FIESC), na década de 1950, não escapou às linhas familiares, pois que ocorreu sob a liderança de 

Celso Ramos. Mais tarde, esta mesma organização corporativa contribuiria para a eleição de seu 

presidente como governador do Estado, pelo PSD. Assim, a estrutura corporativa empresarial, 

considerada por Paulo Roberto Neves da Costa, “um dos principais canais na defesa dos seus 

interesses após 1930”, ao constituir uma “coalizão” em favor da industrialização7, não escapou de 

submeter-se aos interesses que congregavam famílias, partidos e empresas em Santa Catarina. 

As articulações dos comandos partidários com os diretórios municipais, bem como a 

expansão do funcionalismo público corresponderam a determinados interesses de segmentos 

empresariais em franca expansão: 

Os principais atores das redes, aqueles que compunham os anéis de comando, na 
esfera privada, ocupavam a Presidência das empresas às quais estavam associados. 
Na esfera política, lideravam os Diretórios Municipais e a presidência Estadual dos 
partidos, bem como, controlavam as prefeituras municipais. Estes empresários 
tendiam, portanto, a monopolizar os cargos legislativos de liderança.8 
 

“Os homens, tidos como os responsáveis exclusivos pela acumulação de riquezas, eram 

enaltecidos como heróis sociais, que devido à capacidade de ação, foram capazes de erguer seus 

‘templos’ de trabalho”.9 Envoltos por uma extrema valorização de “características peculiares” ao 

desenvolvimento econômico-social de Santa Catarina, bem como pelo “enaltecimento do 

trabalhador e do empreendedor catarinenses”, os partidos políticos tiveram, pelo menos em seus 

discursos, que discutir mais a fundo as questões voltadas ao desenvolvimento econômico. 

Como é possível perceber, os atores políticos tecem as teias das quais fazem parte, 

imprimindo sua marca pessoal naquilo que é de interesse do grupo. Se, com a morte do ex-

interventor Nereu Ramos, o “lugar principal” ficou vago dentro do PSD catarinense, o seu irmão 

Celso Ramos só pôde ocupá-lo porque já estava há algum tempo “preparando o seu próprio vôo”. 

Aqui é necessário enfatizar que os investimentos, tanto simbólicos quanto materiais, da 

família Ramos na constituição de novos canais de articulação com a comunidade política do Estado 

                                                
6 MAY, Patrícia Z. dos Santos. Op. cit., p.51. 
7 COSTA, Paulo Roberto Neves. Democracia nos anos 50: burguesia comercial, corporativismo e parlamento. 
São Paulo: Hucitec, 1998. p. 51. 
8 MAY, Patrícia Z. dos Santos. Op. Cit., p.54. 
9 MAY, Patrícia Z. dos Santos. Ibidem, p.44. 
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(e também além dela) vinham sendo engendrados desde a fundação da Federação das Indústrias do 

Estado de Santa Catarina (FIESC): dessa maneira, tecendo redes sócio-políticas mais amplas. 

“Celso Ramos, já presidindo a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), 

passa a dirigir o PSD, assumindo a presidência da agremiação”.10 Não é por acaso que a referida 

família foi protagonista dos cargos eletivos conquistados pelo PSD entre 1947 e 1965. O próprio 

governador Ivo Silveira, eleito no pleito de 1965, se não era aparentado à família, sem dúvida era a 

figura com maior acesso aos seus líderes e a mais congratulada pelo seu apoio. E é na sucessão aos 

membros da família Ramos no executivo estadual que tal ligação se comprovará.  

Ao articular as iniciativas da FIESC com a mobilização eleitoral e os interesses políticos do 

PSD, Celso Ramos reuniu as forças que o levaram, dois anos mais tarde, até a conquista do governo 

estadual, que esteve fora do alcance de sua família e, por extensão, de seu partido, durante toda a 

década de 1950. Inclusive, deve-se ressaltar a fundação da FIESC (1950) como o ponto de 

aglutinação de um “seleto” grupo de empresários reunidos em torno de uma proposta bastante 

específica: promover a aceleração da industrialização através do controle da máquina pública. 

Dessa forma, é forçoso “salientar o papel dos grupos empresariais locais, enquanto força autônoma 

dentro da sociedade, isto é, incorporando os próprios parâmetros estruturais de sua atuação política 

como o resultado de uma interação de fatores freqüentemente minimizados na literatura”.11 

Além das boas relações construídas em torno de setores do empresariado, é também 

relevante frisar um conjunto de medidas que vinham sendo tomadas no que diz respeito ao 

fortalecimento de órgãos comandados pela indústria, como SENAI e SESI, responsáveis pela 

formação profissional dos trabalhadores da indústria, e entidades que receberam valiosa atenção do 

empresariado: 

A experiência administrativa de Celso Ramos veio, inclusive, em decorrência de sua 
liderança nas áreas do patronato do comércio e da indústria catarinense. Foi 
fundador da FIESC (1950) e seu primeiro presidente, reeleito por três períodos 
consecutivos. Sendo o dirigente máximo da FIESC, foi, por igual período, 
presidente do conselho regional do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial), em Santa Catarina. Atuou também como representante catarinense na 
Federação Nacional da Indústria.12 
 

Além de sua atenção voltada às atividades de tais entidades, procurou cercar-se de técnicos 

qualificados para estruturar e aprofundar programas relacionados à atividade industrial. Como 

afirma o professor Alcides Abreu: 

                                                
10 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Op. cit., p.38. 
11 BOSCHI, Renato R. Empresário nacional: alguns problemas teóricos e sua caracterização econômica nos anos 
1970. In: DINIZ, Eli; BOSCHI, Renato R. Empresariado nacional e estado no Brasil. RJ: Forense 
Universitária, 1978, p.110-111. 
12 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Celso Ramos: Um perfil político. Florianópolis: Ed. Terceiro Milênio, 1997, 
p.71. 



 

 
 

90 

Em 1º de janeiro de 1954, eu estava ocupando um cargo na Shell do Brasil, tendo 
deixado anteriormente o cargo de promotor público, quando então fui convidado 
para ser diretor do SENAI pelo então presidente da FIESC, Doutor Celso Ramos. 
Fiquei então na condição de seu parceiro na agenda catarinense que ele viesse a 
formar. Nesse momento, por uma inspiração dele fizemos um levantamento do 
quadro industrial catarinense. O livro saiu entre 1956 e 1957, apresentando um 
retrato da realidade industrial catarinense. [...] Neste momento aconteceu o governo 
JK, que chamou os brasileiros ao trabalho e à modernidade. E aqui não havia o 
essencial: eletricidade. Do ponto de vista dos recursos humanos, nós tínhamos 974 
estudantes universitários em três escolas, sendo duas em Florianópolis. O SESC e o 
SENAC já haviam começado a formação profissional urbana na década de 1940, e o 
SENAI iniciava também suas atividades a partir de 1954. [...] A partir do governo 
JK, percebíamos um retardo maior, portanto, do que as estatísticas apresentavam. O 
que fazer para Santa Catarina alcançar o desenvolvimento desejado? A resposta 
imediata foi: conhecê-la. E conhecê-la em que? Em tudo.13 
 

E a partir deste contexto serão discutidos, na arena eleitoral, os pressupostos do papel estatal 

na promoção do desenvolvimentismo e de “melhores condições sociais” para o “povo”. A partir de 

certos ajustes no discurso, o Partido Social Democrático no Brasil e em Santa Catarina vai 

aproveitar o papel da industrialização na constituição de novos referenciais dentro do seu 

imaginário político. Ora utilizando-se do referencial nacionalista getulista, ora do juscelinista, os 

pessedistas de Santa Catarina irão “namorar” o nacional-desenvolvimentismo na tentativa de 

construir uma plataforma “diferenciada” para as eleições que se aproximavam: 

De resto, deve-se chamar atenção para o papel representado pela ideologia 
nacionalista ao longo do tempo na história política brasileira recente. O 
nacionalismo, nos parece, tem desempenhado um papel mais instrumental e 
circunstancial do que um projeto político plenamente incorporado pelo Estado. [...] 
Na década de 1950, o nacionalismo não era nem uma ideologia do empresariado, 
nem um projeto político do Estado, embora alguns autores tentem ver no fato de ter 
sido uma ideologia propugnada por grupos encastelados num órgão do Estado (o 
ISEB), a sua incorporação como um projeto mesmo desse Estado.14 
 

Sendo assim, “a imagem de Celso Ramos foi “construída”, não nos moldes do chamado, 

principalmente por adversários, “populismo varguista”, mas sim, de acordo com o estilo 

progressista de Juscelino Kubitschek (1956-1961), que havia adotado como base de seu 

planejamento econômico os ideais desenvolvimentistas.15 

A emergência de Celso Ramos a frente do PSD começou com embates de peso. Em 1958, 

substituindo o seu irmão que havia falecido poucos meses antes, teve que enfrentar uma prévia de 

seu mais importante confronto eleitoral (para o Governo Estadual, em 1960), ao concorrer com 

Irineu Bornhausen por uma cadeira no Senado Federal. “O pleito de três de outubro de 1958 

serviria de pano de boca do futuro pleito de 1960, quando seria escolhido o novo Governo do 

                                                
13 Entrevista concedida por Alcides Abreu a Marcelo Coelho Raupp, 07/12/2009. 
14 BOSCHI, Renato R. Op. cit., p.115. 
15 MAY, Patrícia Z. dos Santos. Op. cit., p.76. 
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Estado, comandado, agora, pela assunção do vice, Heriberto Hulse”.16 Mas havia outro elemento 

que se tornaria indispensável às pretensões eleitorais pessedistas, se levado em conta, o contexto 

partidário em nível nacional. Era indispensável o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro: 

O Partido Trabalhista de Santa Catarina , em 1958, mudou de configuração, já que 
as chamadas lideranças tradicionais (Carlos Gomes, Telmo Ribeiro, Miranda 
Ramos, Acácio Garibaldi, etc.) sucumbiam diante da presença de novos figurantes 
na cena, como Doutel de Andrade, que iniciou a prática política em Santa Catarina 
no início de 1950. E este sucumbimento, deveu-se, em parte, pela repetição ou 
inadaptação do discurso político, pelos jogos de acompanhamentos circunscritos em 
torno de um grupo que desfrutava as benesses da legenda. [...] Os novos figurantes 
do PTB traziam na bagagem, o mutirão do Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social para o estado, com o aval direto de João Goulart, que pretendia imprimir 
comportamento mais dinâmico ao seu partido, eis que suas pretensões finais 
voltavam-se para a presidência da República. Veio também um novo discurso, 
baseado na interpretação política da Carta de Vargas, no enfoque nacionalista, na 
rearrumação sindical, tudo de acordo com o modelo de dominação clientelística, 
exercido através das máquinas das Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, 
do IAPETEC, IPASE, IAPI, IAPM, IAPB, SAMDU, SAPS e outras vinculações.17 
 

Em Santa Catarina, o PTB não era uma força eleitoral do tamanho dos dois maiores 

partidos, mas devido ao equilíbrio dos anos anteriores, havia se tornado o “ponto culminante” da 

derrota ou do triunfo. Ora, o PTB pós-Vargas procurou adotar uma série de estratégias de 

“afirmação e de renovação enquanto partido político”, o que gerou disputas internas que giravam 

tanto no âmbito organizacional quanto ideológico e simbólico. Após a adoção das cédulas oficiais 

para as eleições majoritárias, em 1955, houve uma proliferação de votos para siglas alternativas à 

UDN e ao PSD, beneficiando principalmente o PTB, pois que, para Ângela de Castro Gomes, o 

manejo das representações com as quais o partido atuava junto ao eleitorado, basicamente a idéia de 

trabalhismo, dependia de “variados e modernos meios de comunicação”. Quanto maiores eram as 

possibilidades da comunicação de massa, melhores eram as condições eleitorais do PTB. Essa 

característica evidencia a relevância eleitoral do partido nas eleições majoritárias de então e o 

motivo para ser um fiel da balança tão importante. Mas a “rede clientelista” do PSD seguia 

majoritária, daí porque este continuava a ser visto como um aliado estratégico para o PTB.18 

Celso Ramos e Irineu Bornhausen disputaram a vaga ao Senado, preliminar da 
pugna principal que iriam enfrentar em 1960. O PTB, como sempre, era o fiel da 
balança política, sendo que, em julho de 1958, o PSD firmara protocolo-acordo 
partidário com o PTB, através do qual, a primeira agremiação apoiaria a candidatura 
de um petebista ao senado, em troca do suporte ao candidato pessedista que iria 
disputar a eleição de governador em 1960.19 
 

                                                
16 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Op. cit., p.38. 
17 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Partidos e políticos de Santa Catarina. Fpolis: Lunardelli, 1983, p.263-264. 
18 GOMES, Ângela de Castro. Trabalhismo e democracia: o PTB sem Vargas. In; GOMES, Ângela de Castro 
(org.) Vargas e a crise dos anos 50. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 133-160. 
19 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Celso Ramos: Um perfil político. Fpolis: Ed. Terceiro Milênio, 1997, p.38. 
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Outro elemento a se levar em conta são as premissas de caráter pessoal que caracterizam um 

“homem público”. Os políticos, em circunstâncias de “sacrifício pessoal”, podem assumir valores 

morais elevados, atraindo a simpatia dos eleitores. Daí pode-se imaginar o poder “simbólico” da 

figura de Celso Ramos como candidato. “Celso Ramos, que ficara na obrigação moral (e familiar) 

de substituir o irmão falecido, e para manter viva a legenda pessedista, lançou-se candidato ao 

Senado da República, concorrendo com o prestigioso líder udenista e ex-governador Irineu 

Bornhausen”.20 Uma escolha representativa, pois colocaria em evidência uma nova força eleitoral 

(que tinha consigo uma plataforma de poder) ou afirmaria em definitivo uma já consolidada. O 

resultado, em 1958, foi a derrota de Celso Ramos para o Senado, mas uma nova chance, dois anos 

depois, mudaria o quadro definitivamente. 

Desta feita, no ano de 1960 a “empresa eleitoral” de Celso Ramos, agora em busca do 

governo estadual, foi meticulosamente planejada, servindo-se, inclusive, da expansão dos meios de 

comunicação de massa junto ao eleitorado: 

Através da rádio Guarujá (de propriedade do sobrinho e ex-governador Aderbal 
Ramos da Silva, grande líder do pessedismo), foi formado um pool de 26 emissoras, 
agindo em cadeia, para a transmissão de programa político do candidato, às 12 horas 
e às 18 horas e 30 minutos. Os programas eram elaborados por uma equipe de 15 
colaboradores, coordenados por Agripa de Castro Faria. O sucesso da iniciativa se 
comprovava sempre que o candidato e sua comitiva chegavam aos municípios para 
os comícios. A população já estava identificada com as suas propostas inovadoras.21 
 

Tais elementos dão conta de explicar o fato de que tanto o PSD quanto a UDN funcionavam 

com base em estreitas ligações com grupos financeiros estaduais e ao poder rural local. Possuíam 

estruturas partidárias e alcance eleitoral semelhante. Daí a importância do PTB nas definições 

eleitorais do período. O PSD catarinense aproveitou, enquanto possível, os frutos do trabalhismo, 

formalizando com o Partido Trabalhista Brasileiro, a partir de 1956, uma coligação que lhe renderia 

votos preciosos até o pleito de 1965. 

Segundo as estatísticas, desde a fundação, em 1945, os partidos políticos nacionais 
do tipo clássico, como o PSD e a UDN, demonstravam tendência inequívoca de 
declínio, ou, quando menos, para a estagnação de sua força eleitoral. Em 
contrapartida, cresciam as agremiações de cunho populista, sendo o PTB a que 
maiores índices conquistou: cerca de 14% acima dos demais, como força eleitoral. 
Abstraia-se, entretanto, o pleito de 1960 em nível nacional, quando a votação fugiu a 
orientação partidária para ser compreendida como preferencial, dada as estratégias 
montadas, principalmente, pelo esquema do renunciante presidente-eleito.22 
 

Por outro lado, era extremamente interessante, mas igualmente difícil para os principais 

líderes do PSD catarinense o acompanhamento da imagem formada pelo maior expoente de seu 

                                                
20 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Idem, p.38. 
21 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Ibidem, p.39.  
22 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Celso Ramos: Um perfil político. Fpolis: Ed. Terceiro Milênio, 1997, p.57. 
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partido, largamente identificado com um projeto “desenvolvimentista” e “progressista”: Juscelino 

Kubitscheck. 

[Em 1958] O Partido Social Democrático estava esmaecido pela atuação do governo 
Kubitschek, que imprimiu um estilo de cunho pessoal, ultra-partidário, pois a meta 
do sorridente político das alterosas era o seu retorno ao palácio que construíra, 
depois do pleito de 1960. PSD e PTB não tinham um candidato a altura de 
Juscelino.23 
 

Entretanto, os símbolos dos juscelinistas foram adotados pela cúpula partidária e 

transformados em resposta eleitoral aos adversários: nascia a “Candidatura Celso Ramos”. 

O lançamento do nome do então presidente do PSD catarinense à sucessão estadual 
foi, antes de tudo, uma demonstração de que o partido fundado por Nereu Ramos, 
apesar de ser oposição (o vice-governador Heriberto Hulse, havia assumido o 
governo com o falecimento de Jorge Lacerda) a nível estadual, não havia sido 
carburado pelo fogo que retorceu o Convair da “Real” que se acidentara próximo ao 
aeroporto da capital paranaense.  Afinal, em política, as situações, por mais trágicas 
que possam ser, quase nunca são definitivas. Golpear, receber golpes, repeli-los a até 
assimilá-los são atitudes estratégicas e as vezes sábias, que fazem parte do jogo 
eleitoral.24 
 

E a partir da definição de um nome identificado com a atividade industrial, e por 

conseqüência, aos valores representados pelo “desenvolvimentismo”, era preciso levá-lo ao 

conhecimento das bases partidárias, construindo a aproximação da candidatura junto ao eleitorado e 

consolidando-a junto às lideranças regionais. Em evento ocorrido na cidade de Blumenau, 

ratificou-se a candidatura de Celso Ramos ao Governo do Estado: 

A “Carta de Blumenau” foi o detonador oficial da candidatura de Celso Ramos pela 
disputa ao governo do estado que se avizinhava. Eis o texto: “os signatários desta 
declaração; considerando a necessidade de se lançar desde já e plenamente, o 
problema da sucessão estadual , para o fim de permitir com a antecedência desejada 
a arregimentação partidária. Conclamam os Diretórios do Partido Social 
Democrático a promoverem junto aos órgãos superiores do Partido, as medidas que 
culminem com a escolha do nosso candidato ao pleito eleitoral de 1960. [...] 
Proclamam a urgência de uma mudança no tratamento e solução dos problemas 
catarinenses, a se seguir mediante a vigência, a ação dinâmica e o planejamento e 
austeridade. [...] considerando que a personalidade do candidato pessedista deve 
incluir entre outras, as qualidades de ação, experiência política e penetração 
eleitoral, capacidade de comando e de trabalho em equipe, além de uma extrema 
fidelidade aos altos interesses de Santa Catarina e uma legítima presença nos 
quadros pessedistas.25 
 

Como ficou conhecida, “A reunião de Blumenau: [...] não se constituiu em acontecimento 

acidental do pessedismo catarinense”. “Procurou-se, na ocasião, provocar a manifestação dos 

diretórios municipais do partido, “órgãos mais próximos ao eleitorado”, sobre a definição 

sucessória”.26 Por mais que as propostas tivessem um caráter de inovação, se comparadas às 

                                                
23 LENZI, Carlos Alberto S. Op. cit., 1983, p.271. 
24 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Op. Cit., 1997, p.44. 
25 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Idem, p.48-49. 
26 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Ibidem, p.47-48. 
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práticas eleitorais deflagradas pelo PSD em ocasiões anteriores, era extremamente salutar que os 

interesses mais antigos fossem considerados e as lideranças mais tradicionais fossem inseridas no 

contexto que se apresentava. 

Como estratégia bem definida, a candidatura de Celso Ramos utilizou de forma hábil as 

intervenções realizadas pela FIESC durante toda a década de 1950. Um trabalho meticuloso de 

arregimentação de lideranças, sobretudo empresariais, levou a entidade a discutir mais 

profundamente em todas as regiões do estado as questões relativas à aceleração do 

desenvolvimento econômico e social. Surgia então o Seminário-Sócio Econômico, atividade 

patrocinada pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, e que tinha por objetivo estabelecer 

metas, assim como o Governo JK, para o exercício das atividades de governo: 

A partir de dezoito temas: Educação para o desenvolvimento; Energia; Agricultura; 
Transportes; Mão-de-obra; Turismo, Integração do Oeste; entre outros. De toda a 
forma, os documentos foram produzidos por técnicos que não necessariamente 
conhecessem a realidade catarinense. Esses documentos foram transformados em 
questionários, favorecendo uma leitura orientada para o público que o responderia 
(30 pessoas por município) na primeira parte da reunião. O seminário seria realizado 
em dezesseis cidades. De São Miguel do Oeste a São João do Sul, os mais de cem 
municípios do Estado foram visitados. Disto se fazia um extrato, feito pessoalmente 
por mim, que procurava transformar os depoimentos em uma síntese. Ela era 
discutida no segundo momento da reunião. [...] Para mostrar que era mesmo 
moderno o seminário, a comitiva, quando a cidade possuía um campo de aviação, 
chegavam por via aérea.27 
 

Assim o Seminário surgiu como a “certidão de nascimento” do PLAMEG (Plano de Metas do 

Governo), este último entendido como a execução das propostas estabelecidas no primeiro. 

Segundo Sérgio Schmitz entre os objetivos do PLAMEG figuravam a “execução, aperfeiçoamento 

e autorização de obras e serviços públicos e promoção do desenvolvimento econômico e social do 

Estado”. 28 

O lançamento do candidato do PSD formalizou a montagem do esquema estratégico, 
que teria seguimento, em julho do mesmo ano (1959), na cidade de Chapecó, com a 
rampagem do Seminário Sócio-Econômico (a complementação do plano técnico, 
sem esquecermos de que a técnica envolve política e vice-versa) [...] um 
rastreamento à idéia criadora de Eurico da Costa Carvalho, técnico do Conselho 
Nacional da Indústria do Rio de Janeiro e membro da Escola Superior de Guerra.29 
 

É necessário também que se destaque uma outra condição para o sucesso eleitoral da proposta 

apresentada por Celso Ramos: A reedição da “Aliança Social Trabalhista”, coligação estruturada 

com o PTB. Na verdade, a união entre os dois partidos só ocorreu sob este nome em 1956, quando 

a mesma foi derrotada, pelo candidato do Partido de Representação Popular (PRP), Jorge Lacerda, 

                                                
27 Entrevista concedida por Alcides Abreu a Marcelo Coelho Raupp, 07/12/2009. 
28 SCHMITZ, Sérgio. Planejamento estadual: a experiência catarinense com o Plano de Metas do Governo —
PLAMEG — 1961-1965. Florianópolis: EDUFSC/FESC/UDESC, 1985. p. 63-64. 
29 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Op. Cit., 1997, p.51. 
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então apoiado pelo Governador Irineu Bornhausen (UDN). Embora não tenha sido formalizada com 

este nome em 1960 e em 1965, foi assim identificada pelo público e alcançou a vitória nas duas 

ocasiões: 

A campanha da chapa Celso-Doutel foi muito bem esquematizada. A determinação 
espartana e otimista do candidato a governador aliava-se a figura moça e elegante do 
vice, um orador (para aqueles tempos) que extasiava as multidões que compareciam 
aos comícios da Aliança. O setor de comunicação (jornais, emissoras de rádio, 
serviços de alto-falantes e preparação de comícios) comandado por Aderbal Ramos 
da Silva, coadjuvado por Renato Ramos da Silva, Paulo Bauer Filho e Fúlvio Vieira, 
foi perfeito e tido como decisivo para a vitória.30 
 

Outro ponto que merece menção é que o ex-governador Irineu Bornhausen (1951-1956) não 

conseguiria tirar proveito daquilo que ele próprio efetuou quando era o chefe do executivo. Mesmo 

que o próprio, na primeira metade da década de 1950 tenha implantado no governo estadual o POE 

(Plano de Obras e Equipamentos), este era visto como uma “reprodução” de uma programação 

concebida no “Segundo Governo Vargas”, e estendido para os estados. Encontrava-se bastante 

afastada da “febre do planejamento” que havia nascido com o governo JK. O impacto daqueles 

anos de planejamento e intervenção governamental foi decisivo no imaginário político, a partir da 

eficácia das medidas econômicas adotas. Como aponta Alcides Goulart Filho:  

Não há dúvidas de que o PLAMEG inaugurou uma nova fase da economia 
catarinense. A partir desse momento, a presença dos grandes industriais na esfera 
política catarinense passou a ser mais decisiva. A indústria catarinense, que estava 
num acelerado processo de diversificação e ampliação, agora passava a ser pensada 
pelo Estado.31  

 

Além disso, cabe considerar algumas ponderações ideológicas da União Democrática 

Nacional, largamente identificada com os princípios liberais, logo, afastada por princípios da 

intervenção estatal mais incisiva na economia. A cultura política do “udenismo”, tal qual a define 

Maria Vitória Benevides, envolvia uma desconfiança de iniciativas do poder público, posto que 

entre os “ideais” do partido encontravam-se formulações que tendiam a confirmar algumas de suas 

características ao longo do tempo: elitismo e “antipopulismo”. Tais condições teriam sido 

amenizadas em algumas circunstâncias, quando procurou apresentar-se de modo mais “popular” ao 

eleitorado, tentando inclusive aproximar-se do PTB.32 Em Santa Catarina, Irineu Bornhausen era o 

udenista que mais se aproximava dessa tendência para seduzir eleitores. 

Pessoalmente, Irineu Bornhausen não acreditava muito em estratégias 
planificadoras. Político pragmático, usava do verbo, da conversa conchavada na 

                                                
30 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Idem, p.57. 
31 GOULART FILHO, Alcides. O planejamento estadual em Santa Catarina de 1955 a 2002. Ensaios FEE, 
Porto Alegre, v. 26, n. 1, p. 627-660, jun. 2005. 
32 BENEVIDES, Maria Vitória de Mesquita. A UDN e o udenismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 100-
105 
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manutenção de sua liderança. Homem de trato agradável, muito sociável, tinha 
disposição incomum para atravessar horas de conversa cativando o interlocutor.33 

 

Caberia um questionamento: as propostas programáticas e o pano de fundo ideológico dos 

partidos (PSD e UDN) tinham mais aproximações ou distanciamentos? As contradições do plano 

político-eleitoral em nível nacional eram consideradas, mas sempre em função das disputas locais e 

dos interesses dispostos no jogo eleitoral. Não se pode afirmar que a disputa entre PSD e UDN pelo 

controle do poder político estadual estava envolta em preocupações ideológicas ou programáticas. 

“Como também, de que as inflexões da sucessão nacional tivessem determinado atitudes e 

comportamentos homogêneos”.34  

As dificuldades da posse de João Goulart, a resistência de Brizola entrincheirado no 
palácio Piratini, a campanha da legalidade, o cambalacho da experiência 
parlamentarista, o engodo do plebiscito e a revogação do Ato Adicional nº 4 (que 
instituiu o parlamentarismo), com o retorno do sistema presidencialista, 
praticamente não afetaram a vida política catarinense. [...] Celso Ramos governava 
com as enormes e longas velas brancas do poder enfunadas. A aliança partidária que 
o levara ao governo funcionava razoavelmente. O PTB, com a vice-governança e 
três secretarias do Estado, engordava o seu eleitorado na prática da velha política 
clientelista e crescia.35 

 

E é por essa contradição entre as identidades e os objetivos que surgem na administração de 

Celso Ramos alguns problemas de convivência com o PTB na composição do governo. Sobre os 

episódios que corresponderam à “Campanha da Legalidade”, quando o governador do Rio Grande 

do Sul, após a renúncia de Jânio Quadros, liderou uma mobilização popular para garantir a posse do 

Vice- Presidente eleito, João Goulart, em 1961, Ivo Silveira apresenta o posicionamento do PSD 

frente às crises: 

Eu acompanhei o Governador Celso Ramos, que defendia o respeito à Constituição 
Federal. Queria a posse do vice João Goulart. Foi um movimento político fortíssimo. 
Garantiu a posse de Goulart. Houve até reação do 5º Distrito Naval, mas seu Celso 
ficou do lado da legalidade.36 

 

A preocupação em manter posturas “neutras e moderadas” nos momentos de crise ressaltou 

dificuldades, como as que ocorreram no incidente com o PTB gaúcho: 

Setores do PTB brizolista salientavam que o Governador Celso Ramos, no episódio 
da legalidade, liderado pelo governador gaúcho, ficou em cima do muro, tratando do 
procedimento político com as autoridades militares e com os governadores do 
Paraná e São Paulo, deixando de dar apoio explicito às posições guerreiras do 
cunhado do futuro Presidente João Goulart.37 

 

                                                
33 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Op. Cit., 1997, p.55. 
34 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Idem, 1997, p.56. 
35 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Ibidem, 1997, p.69. 
36 PEREIRA, Moacir (org). Ivo Silveira: um depoimento. Fpolis: Editora Insular, 1998, p.32. 
37 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Op. cit., 1997, p.69. 
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Logo em seguida, com a deflagração do movimento de 31 de março de 1964, ficariam mais 

claras as diferenças ideológicas que conviviam dentro do governo catarinense. Assim comenta a 

passagem, em suas memórias, o então deputado Ivo Silveira:  

A Revolução aconteceu no dia 31 de março, e veio uma pressão violenta em cima do 
PTB: Jango, comunista, subversão. Um acordo do PSD com o PTB poderia me 
atingir, se tivesse alguma negociação política envolvendo o governo. Eu tinha 
realmente relações muito boas com os deputados e líderes do PTB. Para evitar 
problemas, os deputados petebistas decidiram me eleger, sem fazer parte da Mesa da 
Assembléia. “Nós não vamos votar na UDN”, repetiam sempre. E este apoio foi que 
facilitou minha candidatura no PSD e viabilizou a aliança com o PTB na disputa do 
governo do Estado. 38 

 

Os problemas com o regime de 1964, as confusões na vida eleitoral e a extinção dos partidos 

políticos trouxeram, como não poderia deixar de ser, problemas terríveis para o governo do PSD. 

Uma série de incertezas no que diz respeito à continuidade do processo político-eleitoral estavam 

presentes. A composição do governo com o PTB poderia trazer conseqüências desastrosas e minar 

os arranjos que haviam recolocado o partido na governança estadual: 

A partir de 1964, com a instalação do regime militar e a deposição do Presidente 
João Goulart, o processo eleitoral foi modificado inúmeras vezes por atos 
institucionais, emendas constitucionais, leis e decretos-leis. Nessa época, foram 
realizadas eleições indiretas para presidente da República, governadores dos Estados 
e Territórios e para prefeitos das capitais, estâncias hidrominerais e municípios 
caracterizados como área de segurança nacional. O período foi marcado, ainda, pela 
extinção dos partidos e a cassação de direitos políticos.39 

 
Mesmo assim, o processo eleitoral teve continuidade, e em 1965, ainda com o apoio do PTB, 

o PSD elegeu mais uma vez o governador de Santa Catarina. O eleito naquele pleito seria o 

Deputado Estadual Ivo Silveira, com longa “folha de serviços” prestados ao partido na Assembléia 

Legislativa de Santa Catarina. 

 

O ímpeto de modernização em Santa Catarina: o PLAMEG 
 

Em uma atmosfera de certezas positivas, as décadas de 1940 e 1950 trouxeram “uma marca 

muito especial, a da crença na transformação do presente com o objetivo de construção de um 

futuro alternativo ao próprio presente.” 40 Com as novas demandas advindas do projeto nacional-

desenvolvimentista brasileiro, Santa Catarina também se obriga a construir um lugar para si no 

novo alinhamento que era preparado para o desenvolvimento da nação. “A formação de um 

                                                
38 PEREIRA, Moacir (org). Op. cit., p.33-34. 
39 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA: RESENHA ELEITORAL (Nova 
Série). ELEIÇÕES CATARINENSES: 1945-1998. EDIÇÃO HISTÓRICA. Florianópolis, nov. 2001. p.12. 
40NEVES, Lucília de Almeida. Trabalhismo, Nacionalismo e Desenvolvimentismo: um projeto para o Brasil 
(1945-1964). In: FERREIRA, Jorge (Org.). O populismo e sua história: debate e crítica. RJ: Civilização 
Brasileira, 2001, p.171. 
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público urbano e a emergência de uma cultura de massa iriam modificar substancialmente a 

sociedade brasileira. Entramos no ‘tempo cultural acelerado’, onde os signos se multiplicam 

visando o consumo imediato” 41. Preparar o caminho do progresso era o compromisso de qualquer 

corrente política. Através dos mais variados meios, as mensagens desse discurso foram exibidas e 

chegaram a vários segmentos da população. Nesse momento “o termo moderno pressupunha, na 

publicidade,a supressão do passado e a inauguração de um ‘tempo novo”.42 

Planejar para desenvolver era o princípio norteador dos programas e discursos partidários. A 

política catarinense se via na iminência de discutir, de forma definitiva, a superação do “atraso” e o 

“engrandecimento” do povo catarinense. E a década de 1950 chegou ao fim exatamente com a 

“boa-nova” do Seminário Sócio-Econômico. “A intenção – segundo Alcides Abreu – era a de:  

Realizar um diagnóstico global da realidade catarinense, envolvendo entidades 
públicas e privadas. Para isto, foi inicialmente criado um grupo de trabalho pelo 
Conselho Nacional da Indústria, que, inclusive, dispunha de dotação financeira para 
o empreendimento, grupo este composto de técnicos e especialistas nos diversos 
setores a serem enfocados.43 

 

Cabem aqui as ponderações de Mônica Pimenta Velloso:  

Nesse contexto, toma força a utopia nacionalista que dá por findo o ciclo do atraso. 
Industrialização, urbanização e tecnologia são as palavras de ordem do momento. 
Até mesmo os intelectuais mais radicais depositam as suas esperanças no 
populismo.44  

 

Trata-se de um momento singular, em que: 

Assim como no caso da explosão social do final do século XVIII, a que ocorreu 
depois da crise de 1930 consistiu, sobretudo, em uma ofensiva do campo sobre a 
cidade, de modo que se manifestou sob a forma de uma explosão urbana que 
transformaria as perspectivas da América Latina.45 

 

Assim também corrobora aquele que aparece nos relatos da época e na memória de 

jornalistas e políticos como o “aglutinador” dos projetos de modernização deste período em Santa 

Catarina, Alcides Abreu, para quem “no governo Celso Ramos, a mudança objetiva se deu no 

tempo. O último com o poder vindo da terra e o primeiro com o poder vindo da cidade foi o 

governador Celso Ramos. Ele realiza a transformação do poder rural em urbano”.46 

                                                
41 VELLOSO, Mônica Pimenta. A dupla face de Jano: romantismo e populismo. In: GOMES, Ângela de Castro 
(Org.). O Brasil de JK. Rio de Janeiro: FGV, 2002, p. 173. 
42 FIGUEIREDO, Anna Cristina C. Moraes. “Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada”: publicidade, 
cultura de consumo e comportamento político no Brasil (1954-1964). São Paulo: Hucitec, 1998. p. 31-51. 
43 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Op. Cit., 1997, p.51. 
44 VELLOSO, Mônica Pimenta. Op. cit., p.172. 
45ROMERO, José Luis. América Latina: as cidades e as idéias. RJ: Ed. UFRJ, 2004, p. 355. 
46 Entrevista concedida por Alcides Abreu a Marcelo Coelho Raupp, 07/12/2009. 
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Em entrevista concedida ao Jornal O Estado, em julho de 1961, por conta de uma “corrida” 

por várias regiões catarinenses, o Vice-Governador Doutel de Andrade proclamava com certa 

euforia aquilo que, segundo ele, esperava o povo catarinense: 

O Sr. Celso Ramos realizará em Santa Catarina uma obra administrativa realmente 
grandiosa, e eu, que senti de perto a confiança do povo no Governo, afianço aos 
catarinenses, que as críticas ao chefe do Executivo não estão tendo a acolhida do 
homem simples e trabalhador do interior do estado. O povo deseja e espera é que se 
realize obras objetivas e que se atenda suas reivindicações.47 
 

Dessa forma, para as autoridades do período não era concebível que uma mudança de 

caráter tão drástico da sociedade não tivesse a intervenção consciente e firme do governo, para 

solucionar os problemas, coordenar as ações e dinamizar o desenvolvimento. Segundo Ido Luiz 

Michels: 

O ano de 1961 assinala, no Estado, a primeira tentativa de planejamento global das 
ações do Governo Estadual. Refere-se a Lei 2.772, de 21 de julho de 1961, que 
dispõe sobre o Plano de metas do Governo Estadual para o qüinqüênio 1961/1965. 
Instituído pela lei acima citada, o PLAMEG48 destinava-se a execução, 
aperfeiçoamento e atualização de obras e serviços públicos e ao desenvolvimento 
social e econômico do estado. [...] Os três grandes programas setoriais do PLAMEG 
eram classificados nos seguintes tópicos: O Homem, o Meio e a Expansão 
Econômica.49 

 

“Nesse sentido”, com as palavras de Lucília de Almeida Neves: 

As ações humanas projetavam-se, deliberadamente, para a construção do amanhã. 
Havia um forte sentido de esperança, caracterizado por uma marcante consciência da 
capacidade de intervenção humana sobre a dinâmica da História, buscando-se 
implementar um projeto de nação comprometido principalmente com o 
desenvolvimento social.50 

 

Eram tempos de profundo otimismo. Como afirma o agora governador eleito, Celso Ramos, 

em mensagem enviada à Assembléia Legislativa: 

Levantados e esquematizados os problemas do Estado, conhecidos os limites dos 
recursos para a imediata execução do plano prioritário estabelecido, teve Santa 
Catarina, no momento oportuno e exato a imprescindível interferência do poder 
central, consubstanciada em termos objetivos e práticos nas decisões da memorável 
Reunião dos Governadores realizada nesta Capital, sob a honrosa presidência do 
Chefe da Nação. [...] Tem a sua realização, agora, com as seguranças do trabalho e 
dos recursos estaduais, a colaboração, que sempre afirmei decisiva, do Governo 

                                                
47 Jornal O Estado, 04/07/1961, p.5. 
48 Cf. Alcides Abreu, o PLAMEG foi criado como autarquia, não podia poderia gastar mais de 3% de seu 
orçamento com pessoal. [...] Apenas em caso de empate nas decisões do PLAMEG, concebido com 
representação regional, poderia o governo intervir na resolução final. [...] Ele inaugurou um novo tempo: 
realizando investimentos de forma descentralizada. (Entrevista concedida por Alcides Abreu a Marcelo Coelho 
Raupp, 07/12/2009). 
49 MICHELS, Ido Luiz. Crítica ao modelo catarinense de desenvolvimento. Campo Grande: Ed.UFMS, 1998, 
189. 
50NEVES, Lucília de Almeida. Trabalhismo, Nacionalismo e Desenvolvimentismo: um projeto para o Brasil 
(1945-1964). In: FERREIRA, Jorge (Org.). O populismo e sua história: debate e crítica. RJ: Civilização 
Brasileira, 2001, p. 171. 
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Federal. E tem-na certa e urgente, porque expressa em determinações precisas, 
enérgicas e diretas do eminente Presidente Jânio Quadros.51 

 

Portanto, em Santa Catarina, o Governo Celso Ramos, corolário do setor industrial, 

praticamente a forma estatal da FIESC, tomou as conclusões do Seminário Sócio-Econômico e, ao 

aplicá-las no PLAMEG, engendrou suas forças na modernização do Governo Catarinense, 

fomentando o planejamento racional das atividades estatais e favorecendo a emergência de um 

corpo técnico na direção do cumprimento das metas estabelecidas em campanha: 

Na constelação dos valores que compunham a administração Celso Ramos, brilhava 
a estrela dos técnicos, um grupo, em sua maioria jovem, que o Governador 
convocara para integrar seu quadro de auxiliares e que colocava em prática idéias 
inovadoras, capazes de acelerar o desenvolvimento do Estado.52 

 

Desse movimento, emergira, bem antes do início do mandato do Governador, uma liderança 

de porte reconhecido pela comunidade política catarinense: o Professor Alcides Abreu.53 Segundo 

consideração do próprio: 

Recebi, então, um telefonema do Sr. Celso Ramos, que estava abrindo o SENAI em 
Santa Catarina. Eu tinha convivido com o Doutor Nereu na eleição de 1950 e 
conhecia o “Seu Celso”. Ele me convidou para instalar o SENAI. [...] No SENAI 
está a grande inovação. O SENAI começou muito bem. Para cobrir o vazio, 
preparando a formação técnica especializada, criamos o internato no SENAI. [...] O 
mapa sobre o qual se desenhou a ação do SENAI mostra as quatro regiões geo-
industriais do litoral e o vazio do Oeste. O vazio de ontem, é o grande Oeste de hoje, 
responsável por 3% das exportações catarinenses.54 

 

É importante ter em mente que o grupo de trabalho constituído na FIESC, bem como nas 

entidades a ela ligadas, foi fator essencial para a reformulação nos quadros do funcionalismo 

catarinense, e na ocupação dos cargos de comando que aplicariam as idéias formuladas no 

Seminário e convertidas no Plano de Metas do Governo. Como todos os testemunhos apontam: 

Já há algum tempo Alcides estava ao lado de Celso Ramos. Colocava sua 
inteligência e capacidade a serviço da Federação das Indústrias de Santa Catarina 
quando o novo Governador do Estado presidia essa entidade de classe. Inteligência e 
capacidade que se ampliaram com a experiência adquirida nos bancos da Sorbonne. 
Alcides morou em Paris e freqüentou aquela Universidade numa época em que 
pouquíssimos brasileiros podiam ter acesso a tal privilégio.55 

                                                
51 GOVERNO DE SANTA CATARINA. Governo Celso Ramos. Mensagem à Assembléia Legislativa, 15 de 
abril de 1961. 
52 TANCREDO, Luiz Henrique. Doutor Deba: Poder e Generosidade. Florianópolis: Insular, 1998, p.265. 
53 Advogado, Professor Universitário, Doutor em Direito, Economista, Administrador e Bacharel em Filosofia. 
Foi Dirigente do SENAI em Santa Catarina. Foi responsável pelo Seminário Sócio-Econômico de Santa 
Catarina, promovido pela Federação das Indústrias de Santa Catarina. Fez parte do Governo Celso Ramos, 
presidindo o Banco de Desenvolvimento do Estado. E no Governo Ivo Silveira foi Diretor da Cotesc (empresa de 
telefonia). 
54 CARLIN, Volnei Ivo; PEREIRA, Moacir. Alcides Abreu: O construtor do futuro. Florianópolis: Insular, 
2009, p.155. 
55TANCREDO, Luiz Henrique. Op. cit., p.265. 
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Dessa maneira, o Plano de Metas do Governo, previsto para o exercício de 1961-1965, 

colocava-se pronto para sair do papel e atingir em cheio o “homem” e o “espaço catarinense”. 

Assim recordou, mais tarde, o próprio governador do Estado: 

Organizei de imediato o PLAMEG e nomeei para dirigi-lo o Doutor Annes 
Gualberto, que era, na ocasião, dos engenheiros que me acompanhavam, o que tinha 
acompanhado a organização e a pesquisa para o sócio-econômico. O PLAMEG 
tratava exatamente da execução do programa. Lá foram feitas as obras que deixei em 
Santa Catarina, todas de acordo com o levantamento sócio-econômico. Foi na 
ocasião o único governo, ou melhor, o primeiro governo que realizou uma 
administração planejada. Primeiro Estado, portanto, que governava conduzindo 
tecnicamente a administração.56  

  

Entretanto, para a consolidação efetiva do projeto desenhado com o PLAMEG, era 

necessário que o mesmo contasse com um braço financeiro, capaz de dar suporte à execução das 

metas. Com tal necessidade evidenciada, foi providencial a fundação de um banco estadual. Assim 

foi “inaugurado em julho de 1962, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A – 

BDE” 57. Como comandante do Banco, ficou responsável o professor Alcides Abreu. Segundo o 

próprio declara: 

Todo mundo achava que não ia acontecer, porque o banco do estado iria contrapor-
se aos interesses do Doutor Aderbal, que também tinha um banco. [...] Havia uma 
total incredulidade no governo sobre a criação de um novo banco. Importante 
destacar que a proposta do banco estatal tinha o “aprovo” do Doutor Aderbal, que 
teve atuação no BRDE..58 

 

Como os próprios idealizadores do Plano deixam claro sobre as suas reais possibilidades de 

aplicação: 

As metas do Plano correspondentes à sua programação financeira forma definidas 
prioritariamente com base no critério do que deveria ser realizado no Estado, do que 
na capacidade efetiva do Estado em realizá-las, o que transformou de certa forma o 
PLAMEG em arrojado plano de intenções.59 

 

Através do Banco Estadual, o governo estabeleceu, simultaneamente, ligações com a 

população, bem como, desenvolveu laços ainda mais fortes com as estruturas municipais, que dele 

passavam a depender na busca de recursos para a aplicação junto às suas bases. Uma das maneiras 

encontradas pelo governo para acelerar a expansão do BDE pelo território catarinense foi a 

utilização das coletorias e seus postos de arrecadação do governo como agências ou escritórios do 

Banco. Assim preconizava a lei que instituiu o PLAMEG: 

                                                
56 LENZI, Carlos Alberto Silveira.Op. cit., 1997, p.74. 
57SCHMITZ, Sérgio. Bancos privados e públicos em Santa Catarina: a trajetória do BDE. 462 f. Tese 
(Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991. 
58 CARLIN, Volnei Ivo; PEREIRA, Moacir. Op. cit., p.160. 
59SCHMITZ, Sérgio. Planejamento estatal: imagens de um governo. Revista Percursos, Florianópolis, v. 2, n. 2, 
p. 50-78, 2002. p.60. 
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É intenção do governo a “desfuncionalização” dos serviços de arrecadação, a ser 
conseguida pela transformação do recolhimento do imposto numa transação 
bancária. Daí o desejo de ver autorizada a utilização das coletorias e postos de 
arrecadação como agências ou escritórios do banco, para execução de todos os 
encargos permissíveis. [...] A adoção desta medida importará também na presença 
imediata do Banco em todos os municípios do Estado e em grande número de 
distritos rurais 60 

 

O banco foi, sem dúvida, um eficiente mecanismo de aproximação do governo com o 

contribuinte e mesmo, de propaganda política, sobretudo junto ao eleitorado do interior: 

Desenvolveu um programa de crédito rural orientado, destinado a atender às 
necessidades de pequenos e médios produtores rurais. Criou crédito às prefeituras, 
através de três tipos de operação, como crédito para aquisição de equipamentos 
rodoviários, antecipação de receita e operações com as letras do Tesouro.61 

 

Além disso, aproveitou amplamente a disponibilidade de recursos que o Governo Federal 

destinava à classe empresarial, através das entidades de financiamento que o governo havia criado, 

sobretudo o BNDE. Dessa forma, “estabelece-se com este uma estreita relação de dependência dos 

grupos locais, que têm em suas agências as principais, senão únicas, fontes de crédito e 

financiamento. O BNDE, por exemplo, financia grande parte dos projetos industriais do país”.62 

Na biografia que escreveu de Celso Ramos, Silveira Lenzi também sugere que tal 

empreendimento: 

Na verdade, marcou experiência inédita e original para a época, referendada pela 
improvisação dos programas administrativos, pretendendo que ‘contivesse num só 
tempo o levantamento das condições do Estado e a tentativa de esboçar a formulação 
e difusão da ideologia do desenvolvimento econômico e cultural que caracteriza o 
processo brasileiro’, visando ‘reformulações sucessivas por parte da população de 
sua própria decisão’. Preconizava o documento a posse de uma consciência 
autêntica, para um projeto autônomo de vida, abstraído o legado da formação e 
situação colonial, que abrigou os radicais, por longos anos, a uma atitude alienada e 
de empréstimo. Lançou desafios para a produtividade e para o trabalho, ação 
conjunta dos governados.63  

 

Não se faz aqui necessário discutir a importância, maior ou menor, do pioneirismo no que 

diz respeito a esse método administrativo na política nacional. Os esforços para o cumprimento das 

metas do PLAMEG foram imensos e causaram profundos impactos na sociedade catarinense. Mas é 

importante situar esta experiência em seu contexto. Uma época, marcada pelo que poderia se 

chamar de uma “febre do planejamento”. A política brasileira vivenciava uma experiência peculiar.  

Os anos JK haviam deixado uma atmosfera positiva quanto à modernidade e a crença 

utópica de que o traço idealizado pelos arquitetos e engenheiros poderia controlar os usos do 

                                                
60 ESTADO DE SANTA CATARINA. Trabalho do Encontro dos Governadores, 1961, p.190. 
61 SCHMITZ, Sérgio. Op. cit., 2002, p.63. 
62 BOSCHI, Renato R. Op. cit. p.117. 
63 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Op. cit., 1997, p. 52-53. 
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espaço, dando ao território brasileiro um tratamento racional, devidamente previsto e organizado; 

enfim, preparando-o para o “sonho desenvolvimentista”. Tais princípios eram de tamanho impacto 

que extrapolavam os círculos herdeiros do varguismo e ecoavam em outras vertentes político-

partidárias. O próprio lacerdismo, na Guanabara, incorporou essas premissas, largamente 

entendidas como a salvação do Estado e a viabilidade para o crescimento econômico: 

Com razão, a preocupação com a descentralização e o planejamento são dois temas 
fortemente presentes ao longo de todo o período desse governo. Na verdade, são 
bastante característicos desse período da história da administração pública 
brasileira.64 

 

E dentro de tal atmosfera, era preciso por parte dos grupos que ocupavam o poder o 

enaltecimento da técnica. E para o “racional” cumprimento dos projetos estabelecidos era 

primordial ressaltar “o fato de que essas comunidades são governadas por uma autoridade política 

que providencia um sentido, um futuro [...] e preferem a crença na onipotência do saber econômico 

ou do know-how técnico”.65 Como percebe Mônica Pimenta Velloso, “daí prevalecer a concepção 

do Estado como um todo orgânico, a idéia da política como missão e a visão da sociedade como 

uma espécie de corpo místico”.66 E implantar a noção de planejamento e o emprego da 

racionalidade como elementos primordiais para a tomada de “decisões políticas adequadas”. Sendo 

assim: 

As duas grandes comissões (de desenvolvimento econômico e de problemas 
especiais) abriram-se em duas grandes subcomissões, sendo que a primeira tratou 
dos seguintes temas: educação, energia elétrica, crédito, agricultura, transporte, mão-
de-obra, e saúde pública. A outra, sobre carvão, mate, madeira, pesca, integração do 
Oeste, turismo e planejamento regional.67 

 

Fica evidente, aos olhos da época, a valorização da técnica como instrumento para governar. 

Promover a execução de obras de infra-estrutura, através de concepções e técnicas de planejamento, 

postas em prática por técnicos especializados e “isentos” da interferência de pontos de vista 

“meramente políticos”: 

A partir da posse de Celso Ramos no governo catarinense, o Estado transformou-se 
em um grande canteiro de obras. As máquinas agitavam e revolviam facilmente a 
terra, abrindo novas estradas. Torres de transmissão de energia elétrica foram 
espetadas em vários pontos do território. Para interiorizar e socializar os ganhos, foi 
criada a Empresa de Eletrificação Rural de Santa Catarina, distribuidora de energia 
para os longínquos rincões de Santa Catarina.68 

                                                
64 PEREZ, Maurício Dominguez. Lacerda na Guanabara: a reconstrução do Rio de Janeiro nos anos 1960. 
SP: Odisséia Editorial, 2007, p.149. 
65 WOLFF, Francis. Esquecimento da política ou desejo de outras políticas? In: NOVAES, Adauto (org.). O 
esquecimento da política. RJ: Agir/Ediouro, 2007, p.74-75. 
66 VELLOSO, Mônica Pimenta. Op. cit., p.187. 
67 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Op.cit., 1997, p.53. 
68 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Idem, p.73. 
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Aqui é preciso refletir sobre o que pode ser considerado como a técnica prevalecendo sobre 

a política, transformando-se a primeira, no principal esteio para as decisões daqueles que 

compunham a última:  

Não é mais a política quem decide, é a técnica. E ‘técnico’ aqui é entendido em dois 
sentidos complementares: de um lado, os aparelhos, as máquinas, a tecnologia, que 
supostamente resolvem todos os problemas. (...) Mas ‘técnico’ também pode ser 
entendido em outro sentido. Não mais no sentido do progresso tecnológico, mas no 
sentido de adaptação racional dos meios para um fim determinado, no sentido em 
que se fala em solução técnica para problemas humanos: é geralmente a solução a 
mais simples, e conseqüentemente a mais administrativa, burocrática.69 

 

Essa era, portanto, a concepção política que predominava nas ações executivas do Governo 

Celso Ramos em Santa Catarina. Dotar um corpo técnico qualificado e servido de condições para o 

“fomento do progresso, da educação e do trabalho”.  

Em 1965, de todos os recursos investidos, 78% foram aplicados no Meio (Energia, 
Rodovias e Obras de Artes) e em Expansão Econômica (armazenagem, fomento 
agropecuário, abastecimento, participação em empreendimentos pioneiros e Banco 
do Estado). Os 22% restantes foram destinados ao Homem (educação e cultura, 
justiça e segurança pública, saúde pública e assistência social e serviços de água e 
esgoto). Verifica-se que o PLAMEG, bem como o POE (seu antecessor), foram 
financiados pela sociedade catarinense com pesada tributação.70 

 

Mudanças na concepção administrativa da máquina burocrática e clara disposição em apoiar 

o desenvolvimento econômico acelerado não significam exatamente que toda a sociedade 

compartilhava das expectativas. Para Ido Michels, “é evidente a alteração estrutural que passa a 

emergir, em Santa Catarina, a partir do PLAMEG. [...] Ressalte-se, entretanto, que se buscou 

caracterizar o PLAMEG como, simplesmente, a materialização dos anseios e desejos da maioria da 

sociedade catarinense.71 

As idéias de planejamento não eram tão novas assim. Entretanto, preencheram de forma 

efetiva uma série de organizações políticas e permearam as principais discussões políticas do Brasil 

durante a década de 1950. Diversos órgãos e grupos de intelectuais (CEPAL, ISEB, Grupo de 

Itatiaia), cada um a sua maneira, divulgaram as idéias de planejamento por todo o país:  

[...] é possível dizer que o Plano de Metas de Juscelino inaugura o marco do 
planejamento no Brasil e em termos ideológicos, a estratégia econômica era 
centrista, e incluía intenso investimento público como também muitos incentivos 
para investimento privado. Poder-se-ia afirmar que o Plano de Metas de Juscelino 
provocou o impulso da tecnocracia no Brasil, incorporando aspectos de 
planejamento já ensaiados antes no Plano Federal de Obras e Equipamentos (1946-
1950) e no Plano Federal SALTE (1949-1953).72 

 

                                                
69 WOLFF, Francis. Op. cit., p.73. 
70 MICHELS, Ido Luiz. Op. cit., p.190. 
71 MICHELS, Ido Luiz. Idem, p.192. 
72 SCHMITZ, Sérgio. Op. cit., 2002, p.52. 
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Caberia não apenas ao Governo Federal a promoção de um desenvolvimento acelerado do 

país, mas também seriam necessárias, segundo esse ponto de vista, adaptações dos princípios de 

planejamento dentro do contexto regional: 

As características ideológicas do plano do governo Juscelino Kubitschek, sua 
mensagem decididamente industrializante e seus objetivos explícitos vão certamente 
influir como suporte no processo de formulação de políticas públicas e idéia de 
planificação; entretanto, o Estado de Santa Catarina não tinha condições locais de 
incorporar-se àquela política econômica brasileira. Faltavam todos os elementos 
políticos, instrumentais e de infra-estrutura possibilitadores da adoção e execução de 
um agressivo plano de investimentos.73 

 

Uma das tarefas defendidas pelos idealizadores da proposta de governo de Celso Ramos 

seria o que chamavam de necessária modificação do ethos dos produtores do Estado. A classe 

empresarial catarinense seria, há muito tempo, presa a práticas produtivas antiquadas, que 

causavam entraves ao desenvolvimento; este último necessitava de todo o dinamismo e 

homogeneidade possíveis.  

Aos empresários catarinenses, era necessário expurgar este condenável desvio de conduta: 

“outro ponto de estrangulamento revelado foi a capacidade empresarial, onde se evidenciava a não 

absorção das modernas técnicas de produção da parte dos empresários e a característica tradicional 

que a dominava se constituíam em graves problemas para a economia regional”. “O quadro era 

melancólico, novas empresas não podiam se instalar, as antigas tinham seus planos de expansão 

limitados em função da falta de energia, outras simplesmente se transferiam para diferentes estados 

da União”. Mas como o PLAMEG captou as necessidades da sociedade catarinense? A técnica 

utilizada buscou conhecer as aspirações das lideranças comunitárias e empresariais, quantificá-las e 

tentar satisfazê-las.74 

Segundo os ideólogos do Seminário Sócio-econômico e do PLAMEG, o conjunto da 

sociedade catarinense estava amplamente representado, por suas principais lideranças. Assim, o 

plano aparecia como se fosse extraído do “seio” da sociedade. Carregar a mensagem do 

desenvolvimentismo, mas, sobretudo, sofisticar os “aparelhos” do governo, dotando-os de recursos 

patrimoniais, financeiros e profissionais que pudessem dar conta das “mazelas” vividas pelo 

catarinense para que as mesmas fossem “superadas”. Tarefa realizada pelo governo da família 

Ramos, “evidentemente o Plano não era uma proposta neutra. Era uma proposta política, veio a ser 

incorporada politicamente por alguém que tendo assumido a condição de candidato comprometeu-

se com o resultado do Seminário.75 

                                                
73 SCHMITZ, Sérgio. Idem, p.53. 
74 SCHMITZ, Sérgio. Ibidem, p 54-56. 
75 SCHMITZ, Sérgio. Ibidem, p.56. 
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É inegável que o PLAMEG modificou estruturalmente a concepção de governo presente em 

Santa Catarina. Houve ampliação do serviço público, a possibilidade de acesso ao crédito de forma 

mais facilitada e, sobretudo, a realização de obras de infra-estrutura, consideradas necessárias à 

promoção do desenvolvimento econômico e social: 

O plano trouxe conseqüências (duradouras) para a estrutura burocrática e a 
concepção administrativa... Mas muito mais importante do que se fez ou se deixou 
de fazer, foram as modificações precedidas na estrutura institucional do Estado. [...] 
No setor interno ajustou os diversos órgãos públicos e empreendeu uma reforma 
administrativa.76 

 

Não se pode deixar também de mencionar um significativo desdobramento desta série de 

esforços que envolveram o planejamento em Santa Catarina. Em 1961, ainda durante o curto 

Governo do Presidente Jânio Quadros, houve uma seqüência de conversas para a concepção de 

órgãos de planejamento e integração da Região Sul. Segundo Alcides Abreu: 

Um dos fatos relevantes é deste período, pouco lembrado pela sociedade. A união 
dos três governadores: Seu Celso, Ney Braga e Brizola resultou no pensamento e na 
decisão de que o Brasil precisava ser pensado e administrado regionalmente. São 
duas leis fundamentais: uma cria o Conselho de Desenvolvimento do Extremo-Sul 
(CODESUL) e a outra cria o BRDE. Esta reunião aconteceu no Edifício das 
Diretorias, em Florianópolis, com a presença do Presidente Jânio Quadros, que 
consagrou a idéia.77 
 

Em reunião dos Governadores da Região Sul, realizada em março de 1961, e com a 

presença do Presidente Jânio Quadros, assim proferiu em discurso o Governador de Santa Catarina, 

Celso Ramos: 

Senhor Presidente, Janio da Silva Quadros. 
[...] Advogo que se administre o Brasil segundo os métodos do século atual e não 
segundo os esquemas do passado. As decisões na órbita federal – é a minha 
experiência – transitam com imensa dificuldade pelos escaninhos burocráticos, e 
quando vêm a furo não raro estão ultrapassadas ou profundamente modificadas nos 
efeitos que deviam operar. [...] A descentralização operativa, sustentada por um 
plano global, parece-me fundamental para a obtenção de bons resultados. [...] O 
Plano de Ação do Governo Federal, cuja elaboração e execução devem estar no 
espírito do Presidente Janio Quadros, somados aos Planos Estaduais em execução ou 
em elaboração, se constituem, segundo entendo, no melhor instrumento para o 
desenvolvimento harmônico do país. [...] O Presidente teria os aplausos da Nação 
inteira se tornasse possível a unidade de ação dos administradores, hoje dispersos 
em tantos rumos [...].A presença de Vossa Excelência na Capital de Santa Catarina 
vale pela afirmação de que o Presidente da República deseja governar o País com os 
olhos e o coração voltados para as aspirações mais legítimas da gente brasileira. [...] 
O povo e o Governo de Santa Catarina, Senhor Presidente, depositam neste encontro 
a esperança que já é certeza de soluções.78 

 
 

                                                
76 SCHMITZ, Sérgio. Ibidem, p.61. 
77 CARLIN, Volnei Ivo; PEREIRA, Moacir. Op. cit., p.160. 
78 ESTADO DE SANTA CATARINA. Governo Celso Ramos. Trabalho do encontro dos governadores, 1961, 
p.171-172. 
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Tecnocracia e personalismo no PSD catarinense: “Sorbonne”X “Paraguaios” 

 

Com o desenrolar do Governo Celso Ramos (1961-1965), ficaram evidentes as disputas 

entre os grupos políticos que compunham o governo. De um lado, o grupo dos tecnocratas concebia 

o campo político como um meio para uma tarefa de intervenção e transformação da realidade. 

“Ocorria, assim, choques entre os tecnocratas (também denominados grupo da Sorbonne) e os 

paraguaios, liderados por Aderbal Ramos da Silva, Renato Ramos da Silva e outros”79.  

Como afirma Alcides Abreu, os sorbonnistas não pensavam a política partidária como uma 

finalidade única: 

Nós não tratávamos da política no cotidiano, apenas cumpríamos as tarefas do Plano 
de Metas. Nós não nos considerávamos excluídos da decisão política, mas não a 
buscávamos. O governo viveu sob plena tranqüilidade política, abrigando cinco 
diferentes partidos. [...] A assembléia foi absolutamente fiel ao cumprimento do 
Plano de Metas. [...] Eram visões diferentes da gestão pública. Entretanto, o 
Governador Celso Ramos jamais abriu mão da política. Mas sem que o Plano de 
Metas fosse prejudicado.80 
 

Ao contrário dos primeiros, os paraguaios pensavam a política como um fim em si mesmo. 

“Caracterizavam-se por estarem permanentemente dispostos à luta onde quer que o partido 

precisasse. Discutiam nas esquinas, discursavam nos comícios, atacavam e defendiam nos jornais e 

nas rádios, brigavam nas ruas e se impunham”. Como se vê, sua posição estava centrada em 

princípios políticos diametralmente opostos aos adotados pelo governo. Sua influência e relevância 

no espaço público eram fruto do mais absoluto personalismo. A homogeneização da sociedade, 

unificada em opinião por um governo eminentemente técnico, poderia revelar a iminência de sua 

falência política. Por mais que compreendessem a necessidade e, em muitos casos, percebessem as 

vantagens políticas advindas, sobretudo da industrialização, não era para eles nada desejável que os 

antigos laços de poder fossem desmanchados. Admitiam a modernização, mas, para eles, “a política 

deveria ficar com os políticos, respeitando-se as determinações técnicas ditadas pelo Governador à 

equipe da Sorbonne”  81. 

Estes últimos entendiam-se como “a elite da agremiação, atuavam somente no plano 

intelectual, com inegável competência e importância para o todo. Seu campo de atividade partidária 

não ultrapassava os espaços do gabinete de trabalho”. Pelo fato de terem sido os que conceberam os 

“motivos” da vitória eleitoral, em 1960, colocavam-se a disposição para a empresa do governo. E 

tal influência ganhou corpo. Como assinala Luiz Henrique Tancredo: 

                                                
79 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Op. cit., 1997, p.93. 
80 Entrevista concedida por Alcides Abreu a Marcelo Coelho Raupp, 07/12/2009. 
81 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. cit., 266. 
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No Governo, os espaços ocupados por esse grupo de técnicos liderados pelo 
professor Alcides Abreu eram cada vez maiores. A cobertura crescente 
proporcionada por Celso constituía motivos de preocupação para lideranças políticas 
do PSD, entre elas Aderbal e Renato.82 

 

Sendo fundamental para os “paraguaios” o controle da máquina pública, agora refinada 

pelos “acadêmicos da Sorbonne”, entra em cena uma nova correlação de forças em busca do poder 

partidário, resultado simultâneo da fricção e da simbiose entre novas e antigas culturas políticas. O 

próprio Ivo Silveira, ao rememorar o fato, observa que: “era difícil impor um nome técnico. No 

governo do “Seu Celso”, os políticos do PSD se sentiram desprestigiados. As lideranças e os 

deputados queriam mudar a orientação do Governo, na defesa de um nome político.”83 

Era claro que os técnicos do Governo Celso Ramos não eram vistos como “pessedistas 

históricos” por aqueles que eram a linha de frente da agremiação desde 1945. 

Os grupos disputariam com forças aproximadamente iguais a indicação ao pleito de 1965. 

Entretanto, não apenas o controle e a organização da máquina pública se fazem necessários para o 

sucesso eleitoral. Os meios de comunicação são necessários ao meio político e nele constituem 

uma força contundente. Como nos adverte Maria Helena Capelato: 

 A ideologia veiculada pelos jornais tem o seu lado de verdade; a verdade da 
imprensa é seletiva, particular, produzida por muitos e sempre de acordo com 
interesses inseridos na lógica dessa empresa que é uma instituição pública e privada 
e, como tal, produz uma mercadoria comercial e política.84  
 

E se isto vale para os jornais, passa a ser regra para o uso eleitoral do rádio. De acordo com 

o biógrafo do “Doutor Deba”: 

Na vitoriosa campanha de Celso Ramos para o Governo do Estado, a Rádio Guarujá 
também teve participação importante. Aderbal determinou que sua emissora abrisse 
os maiores espaços às matérias de natureza eleitoral. (...) Com as ondas curtas 
atingindo todos os cantos do Estado, por onde Celso Ramos passasse os caminhos 
já estavam abertos pelas mensagens veiculadas através da Guarujá.85 

 

Tais observações deixam claro um aspecto extremamente importante da cultura política 

catarinense, e em escala maior, da brasileira: o compromisso com os aliados. As alianças, mesmo 

quando realizadas dentro da própria família, eram seguidas sempre tendo como lastro as 

pendências de acertos anteriores. Ou seja, se os esforços do planejamento governamental iniciado 

na presidência da FIESC e as aplicações do mesmo no mandato Celso Ramos (1961-1965) fossem 

suficientes para a corrida sucessória, o grupo político ancorado na tecnocracia teria indicado 
                                                
82 TANCREDO, Luiz Henrique. Ibidem, 266.  
83 PEREIRA, Moacir (org). Op. cit., p.40. 
84 CAPELATO, Maria Helena. Imprensa na República: uma instituição pública e privada. In: SILVA, Fernando 
T. da; NAXARA, Márcia R.C.; CAMILOTTI, Virgínia C. (Org.). República, Liberalismo, Cidadania. 
Piracicaba: Editora UNIMEP, 2003, 147. 
85 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. cit., 258. 
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“naturalmente” um dos seus pares para a disputa. Tal alternativa parecia estar encaminhada na 

figura do professor Alcides Abreu: 

Homem forte do governo Celso Ramos, presidente do Banco do Estado, criador do 
Plano de Metas do Governo e irmão de Nelson Abreu, chefe da casa civil do 
governo, Alcides, era moço, competente, formulador e condutor de idéias novas, e 
liderava os meios acadêmicos e intelectuais.86 

 

Como o próprio Alcides Abreu chama a atenção: 

Na eleição de 1965, eu era tido como um dos potenciais candidatos. A candidatura 
não aconteceu. O partido funcionava através de convenções. Na circunstância havia 
vários possíveis candidatos. Era comum o indivíduo subir ao palanque como 
“candidato”. Assim aconteceu com o Senhor Serafim Bertaso, de Chapecó. Outro 
nome era do Senador Atílio Fontana, que acabou sugerindo a fórmula de convenção 
para a escolha do nome. O nome consagrado foi o do Deputado Ivo Silveira, sob 
aplauso dos candidatos potenciais.87 

 

Mas como bem ponderou o próprio Ivo Silveira (candidato eleito no pleito de 1965) a 

respeito do impasse: 

O governador Celso Ramos tinha como candidato à sucessão o professor Alcides 
Abreu. Ocorre que o PSD tinha uma bancada muito ativa na Assembléia Legislativa, 
e o meu nome transitava bem. O Dr. Aderbal era muito meu amigo e me apoiou na 
indicação. Criou-se na época uma onda de que o governo estava muito técnico e que 
a eleição seria muito disputada. A análise era simples: corríamos o risco de perder.88 

 

Ivo Silveira, reconhecido pelos pares como “soldado do partido”, deixa bastante claro o 

posicionamento que ocupava na estrutura partidária em relação às condições em que se apresentava 

o seu oponente:  

O professor Alcides Abreu tinha perspectivas muito boas. Implementou notáveis 
projetos no governo. A questão é que o partido era muito disciplinado. Havia 
também pequenas restrições ao meu nome, por ser muito vinculado à Palhoça, um 
município pequeno. E outros insistindo pela lealdade partidária. O Diretório do 
PSD, com o apoio e o prestígio da bancada estadual do partido, homologou o meu 
nome.89 

 

O que também deve ser levado em consideração é que os atos do governo não se 

concretizavam sem a devida apreciação do legislativo. E dentro das tradições políticas 

catarinenses, os embates em torno do Parlamento se faziam intensos: 

O nome começou a surgir dentro da Assembléia. Veio o apoio ao meu nome. A 
divisão ficou clara: o “Seu Celso” apoiando o professor Alcides Abreu de candidato 
ao governo pelo PSD, no que era seguido pelos militantes do partido, e o “Dr. 
Aderbal” respaldando uma solução política.90 

                                                
86 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Op. cit., p.97. 
87 Entrevista concedida por Alcides Abreu a Marcelo Coelho Raupp, 07/12/2009. 
88PEREIRA, Moacir (org). Op. cit., p.40. 
89 PEREIRA, Moacir (org). Idem, p.40. 
90 PEREIRA, Moacir (org). Idem, p.40. 
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Como parte da cultura política daquele momento, calcada em relações de compromisso 

pessoal e acordos de bancada, fazia-se extremamente arriscado ao partido romper com suas 

práticas (até então bem sucedidas), sob pena de fracassar na disputa pelo poder e destruir a coesão 

interna por meio das dissidências. Sob esta posição, optou-se pelo continuísmo: 

Ivo Silveira sempre fora o fiel herdeiro do PSD, e era pessoa de extrema confiança 
do doutor Aderbal. Ivo era líder do governo Celso Ramos, hábil, negociador, 
partidário, respeitado pelos adversários, deputado estadual por cinco legislaturas, e 
chegou à chefia do poder legislativo em 1963/1964 pelos méritos da fidelidade e da 
competência.91 

 

Como ele mesmo se percebia nos seus atributos em plenário (primeiro como oposição, 

depois como situação), “obedecia a uma linha moderada. Eu nunca fui um homem agressivo. Fui 

líder do bloco de oposição e presidente de comissão durante muitos anos. Com a eleição do Celso 

Ramos fui líder do governo.” 92 

Para dar fim aos conflitos internos, uma ocasião se constituiu como o “ato simbólico” da 

predominância do grupo tradicional nas carreiras maiores do Partido Social Democrático. Numa 

reunião de setores do PSD em Jaraguá do Sul, uma lista de assinaturas corria com a declaração de 

apoio ao ex-governador Aderbal Ramos da Silva, para que o mesmo fosse indicado pelo partido 

como candidato de consenso: 

Mais de 100 convencionais que se encontravam no local aprovaram de imediato a 
proposição. Quanto a Aderbal, declarou que aquele era um dos momentos mais 
felizes de sua vida pública, recebendo a manifestação como um julgamento de suas 
ações políticas.93 

 

Conhecido como “A Declaração de Jaraguá”: 

O ato político de Jaraguá do Sul, na realidade, teve o sentido de emitir claros sinais à 
Sorbonne, que, inquieta, já tratava de se articular politicamente com vistas às 
eleições de 1965. Dentro da máxima dos paraguaios, os assuntos políticos deveriam 
ficar estritos a eles. Como de fato, acabaram ficando.94 
 

O evento pode ser observado como uma grande oportunidade para o grupo de Aderbal 

Ramos da Silva. Como o próprio se entendia “acima das disputas do partido” e desfrutava do 

prestígio de ser um ex-governador (1947-1951), o caminho ficava aberto para uma indicação de sua 

preferência, e tido por muitos como natural: Ivo Silveira. 

Mesmo assim, seria extremamente insuficiente uma versão dos fatos que viesse a concordar 

com a premissa de que os paraguaios conseguiram manter seu status partidário. Na política tudo o 

que se tem são opções. Na verdade, dentro de um complexo jogo de interesses colocados à prova, é 

                                                
91 LENZI, Carlos Alberto Silveira. Op. cit., p.96-97. 
92 PEREIRA, Moacir (org). Op. cit., p.24. 
93 TANCREDO, Luiz Henrique. Op. cit., p.268. 
94 TANCREDO, Luiz Henrique. Idem, p.268. 
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preciso salientar que a opção por Ivo Silveira foi a tentativa de manter o sucesso eleitoral, não 

permitindo a expansão do adversário maior no cenário, a UDN. A partir dessa querela, também é 

importante perceber como que estas chamadas “elites políticas” se construíam internamente e 

forjavam suas lideranças e candidaturas de forma tensa e disputada.  

Mas, se de um lado, o governador eleito Ivo Silveira conseguiu manter a “coesão interna” de 

seu partido e consolidar as práticas administrativas de seu antecessor, lançando o PLAMEG II, por 

outro enfrentou uma crise política extremamente delicada com a instalação do bipartidarismo na 

República. Momentaneamente, o exercício do poder estava garantido, mas a máquina partidária 

passaria a existir e atuar apenas parcialmente, pois o Ato Institucional n. 2, de 27 de outubro de 

1965, extinguiu os partidos políticos existentes à época, impondo o bipartidarismo, representado 

pela ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro).95 

Em 5 de julho de 1966, o Jornal O Estado publicou uma série de notas que davam conta dos 

entendimentos a respeito da formação da Aliança Renovadora Nacional em Santa Catarina. Sobre a 

ARENA da Capital do Estado, assim dizia o periódico: 

 

Já andam em bom termo os entendimentos para a formação do gabinete Executivo 
da ARENA da Capital. Entendimentos que vem mantendo, entre si, isoladamente, 
ex-pessedistas e ex-udenistas. O Sr. Acácio San Thiago, cuja tendência tem sido 
interpretada como a mais “arenista” possível, não se manifestou ainda sobre o 
assunto, embora já tenha dito na ocasião de sua posse que nada devia aos partidos 
políticos passados. Não se sabe se a informação deve-se também aos “presentes”. 
Tem sido praxe mais ou menos regular que nos municípios onde as prefeituras 
pertencem à ex-UDN, o presidente do respectivo gabinete da ARENA seja daquela 
militância. Idem para o PSD em Florianópolis. O atual prefeito foi eleito pelo PTB, 
com o decisivo apoio do PSD. A quem caberá a ARENA? Por falar nisso, está na 
cidade o Sr. Osmar Cunha, a fim de tratar dos entendimentos.96 

 
 
Fica claro que o advento do bipartidarismo deixou seqüelas profundas nas agremiações 

partidárias do Estado. Acácio San Thiago Garibaldi, que era um petebista e ocupava a cadeira de 

prefeito da Capital precisava claramente acelerar (pelo menos de sua parte) a acomodação das 

principais forças em questão em torno da ARENA. Inclusive porque vários petebistas já haviam, 

até aquele momento, sido impedidos de permanecerem no cenário político. Era compreensível a sua 

“adesão” e comprometimento com o futuro da ARENA. Entretanto, este era um caso de exceção. 

Os entendimentos entre os líderes da ex-UDN e do ex-PSD estavam complicados. Em nível 

municipal, sobretudo no interior, via-se como previsível que se mantivessem as animosidades 

                                                
95 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA: RESENHA ELEITORAL (Nova 
Série). ELEIÇÕES CATARINENSES: 1945-1998. EDIÇÃO HISTÓRICA. Florianópolis, nov. 2001., p.12-13. 
96 O Estado, Florianópolis, 05 jul. 1966, p.4. 
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costumeiras. Mas em nível estadual, havia uma tendência, e, sobretudo para o Governador Ivo 

Silveira uma necessidade de entendimentos mais rápidos e tranqüilos. Segundo o próprio:  

Quando da formação da ARENA passei a ter contatos com seu Irineu [Bornhausen] 
e passei a conhecê-lo melhor. Vi um homem lúcido, muito ponderado. [...] Só falava 
em critérios na formação da ARENA para garantir espaços à extinta UDN. [...] Foi 
uma negociação muito difícil porque a UDN queria a presidência do novo partido, 
alegando que seus dirigentes é que haviam feito a revolução de 1964 e que o PSD 
tinha o governador e o presidente da assembléia. [...] Na condição de governador, 
reivindiquei a presidência do partido. E foi um processo longo e penoso, que exigiu 
a interveniência do Ministro da Justiça, Men de Sá. [...] A situação ficou tão 
complicada que Santa Catarina foi o último estado a decidir a formação da ARENA. 
[...] A revolução tinha lá seus interesses políticos, que não eram os meus. Eu tinha os 
meus projetos de governo e também os de meu partido. 

 
Os líderes do PSD e da UDN sustentavam redes eleitorais competitivas em torno de suas 

bandeiras e candidaturas, o que mantinha a população, sobretudo nas pequenas localidades, 

envolvida em uma realidade política definida pelo fator local; tal fenômeno ultrapassou essa 

conjuntura política, encontrou o “abraço acolhedor” da ARENA e sobrevive no período 

contemporâneo, pelo menos no interior, como um espectro daquelas estruturas partidárias. Isto é, as 

legendas partidárias existem as dezenas, mas as correntes que disputam o poder assentam suas 

disputas a partir de rivalidades tradicionalmente presentes no palco político de cada “esquina” 

catarinense. 

 
O Governo Ivo Silveira: a execução do PLAMEG II 

 

Embora a administração do governador Ivo Silveira, iniciada em 1966, tenha começado 

dentro de uma realidade política amplamente conturbada por conta dos eventos que deram fim ao 

pluripartidarismo, suas intenções programáticas não saíram muito daquilo que havia sido praticado 

no governo anterior e a sua marca principal, sem dúvida, foi a continuidade administrativa: 

A programação do II Plano de Metas prevê uma ação a ser desenvolvida nos setores 
de energia, transportes, comunicação, finanças, riquezas naturais, agricultura e 
pesca. [...] Como se pode observar, o governo Ivo Silveira, no seu plano de Metas, 
mantém a preocupação de consolidar a liderança alcançada no qüinqüênio anterior, 
programando a execução de obras e serviços de complementação.97 

 

Coube ao seu governo um grande número de inaugurações por todo o território estadual, bem 

como a conclusão e o cumprimento de diversas realizações consideradas estratégicas para a 

continuidade de um importante item do Plano de Governo que o antecedeu: a expansão econômica. 

Sendo assim, nasceu o II Plano de Metas do Governo (PLAMEG II). 

                                                
97 O Estado, Florianópolis, 01 jul.1966, p. 3. 
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As metas do plano, definidas pelo seu Artigo 2º, deixavam claras as pretensões para o 

qüinqüênio (1966-1970). Em primeiro lugar, visava o governo adotar “A melhoria dos meios 

administrativos tendente a adequar os mecanismos de ação pública à sistemática de administração 

programada a atender ao aparelhamento dos órgãos estaduais na prestação dos serviços públicos.”98  

Ivo Silveira fez o típico governo do PSD da Grande Florianópolis: funcionalismo público 

como prioridade na Capital e ações em pequena escala nos municípios do interior do Estado. Por 

ser o principal beneficiário das reformas administrativas do governo anterior, era importante 

continuar com as contratações de servidores públicos, com o objetivo declarado de garantir ao 

Estado uma maior agilidade no cumprimento das obras (e pela primeira vez um governo já assumia 

tendo uma previsão detalhada de suas possibilidades, respaldada pela experiência de planejamento 

anterior bem sucedida); sendo assim, mantinha o poder público mais próximo da população, 

sobretudo nos municípios pequenos.  

Em tempos onde a urbanização já se colocava como problema, e a vida no campo e nas 

pequenas cidades mostrava-se mais dificultosa, as ações relacionadas ao desenvolvimento 

educacional e à qualificação de mão-de-obra eram atacadas, segundo o governo, como verdadeiras 

prioridades. O Estado brasileiro, segundo Wenceslau Gonçalves Neto, passou a implementar, na 

década de 1960, uma política agrícola que visava “conciliar os interesses do capital no campo e na 

cidade”.99 Por outro lado, Alcides Abreu enfatiza que “a continuação daquela forma de governo 

começou na cidade; assim foi também no período de governo de Ivo Silveira, embora suas raízes 

fossem rurais. Mas era um homem de frente para a cidade, já que a urbanização era irreversível” 100. 

Entretanto, a expansão da administração pública, bem como a qualificação da mão-de-obra 

vinda do aprimoramento dos serviços da educação pública eram entendidas como “ferramentas” 

indispensáveis ao que realmente era percebido como o grande conjunto de ações do governo:  

 

A expansão econômica alcançável: a) pelo reforçamento da infra-estrutura, b) 
mediante a intensificação de medidas para a dinamização do setor primário da 
economia, enfatizada a exploração das riquezas naturais; c) com a promoção de 
estímulos para o desenvolvimento industrial do estado.101 

 

Embora tivesse compromissos com o setor industrial, ficava claro, pela ênfase no setor 

primário, que os investimentos no setor agropecuário seriam os principais. Isso deixa mais claro, 

certamente, o que já foi mencionado: a sua orientação para o homem do interior, sobretudo, 
                                                
98 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A Experiência de Santa Catarina. Lei Nº 3791, de 30 de 
dezembro de 1965. RJ - GB: Ed. Laudes, 1971, p.92. 
99 NETO, Wenceslau Gonçalves. Estado e Agricultura no Brasil: política agrícola e modernização econômica 
brasileira 1960-1980. São Paulo: Hucitec, p. 115-140. 
100 Entrevista concedida por Alcides Abreu a Marcelo Coelho Raupp, 07/12/2009. 
101 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A Experiência de Santa Catarina. Op. cit. p. 89-90.  
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dependente do trabalho na terra. E este, conseqüentemente, esperava do governo “A melhoria das 

condições sociais, através da execução de obras, serviços em empreendimentos destinados, 

sobretudo, ao desenvolvimento harmônico da infra-estrutura social”.102 Mesmo que desde o ano de 

1961, com o início da execução das obras do Plano de Metas do Governo Celso Ramos, uma série 

de novas obras e serviços públicos tenha sido destinada às regiões mais distantes das sedes do 

poder, ainda era evidente a necessidade de outros melhoramentos, necessários, sobretudo, ao 

incremento das atividades econômicas daquelas localidades. A integração do território e da 

população catarinenses estava na “ordem do dia” e, segundo o próprio Governador, estavam no 

centro dos acontecimentos: 

Não me desviarei da linha de ação que afirmei no decorrer da campanha eleitoral. 
Serão cuidadosamente observadas as normas administrativas que anunciei. A 
ampliação do raio de alcance do sistema energético e do rodoviário, o 
desenvolvimento das atividades rurais pelo fomento à agricultura e a pecuária, a 
educação nos seus diversos níveis, a proteção à saúde pública e a assistência social 
são questões que trago convenientemente refletidas e que, de par com as outras a 
elas correlacionadas, figuram entre as metas para as quais se dirige o esforço 
governamental.103 

 

Entretanto, é visível um aproveitamento bastante pragmático dos elementos que compunham 

a cultura política de períodos passados. Certamente, a partir das experiências políticas anteriores, o 

Governador Ivo Silveira fez do tratamento diferenciado aos municípios uma de suas principais 

bandeiras.  

Promovendo uma “integração” do PLAMEG II com as bases, ressaltava o plano, bem como 

as ações concretas do governo, a busca da integração do estado através do desenvolvimento do 

bem-estar social das comunidades, bem como a ampliação das atividades econômicas no interior, 

levando o trabalho, bem como seu resultado: a prosperidade da gente simples catarinense. 

O contato, e mesmo o contrato, estabelecido entre o governo estadual e os municípios, no 

sentido de dotar os últimos de maiores possibilidades financeiras era uma preocupação não apenas 

explicitada nos discursos, mas convertida em artigo do II Plano de Metas do Governo. Dizia este, 

em seu Artigo 8º: 

A fim de entrosar os Municípios no Planejamento que esta lei preconiza, é o Poder 
Executivo autorizado a operar um programa de cooperação municipal, cuja execução 
se dará na forma dos artigos seguintes e no qual serão previstos: a) Os projetos de 
aprimoramento da rede municipal de ensino, observados os preceitos legais 
pertinentes, para entrosá-la no esforço de planejamento estadual; b) Os projetos de 
abastecimento de água e de construção de redes de esgoto; c) Os projetos 
rodoviários intermunicipais de efetivo interesse econômico; d) Outros projetos de 

                                                
102 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A Experiência de Santa Catarina. Op. cit., p.90. 
103 ESTADO DE SANTA CATARINA. Governo Ivo Silveira. Mensagem anual apresentada à Assembléia 

Legislativa, 15 de março de 1966, p.6. 
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desenvolvimento municipal, evidenciando o interesse para a respectiva região 
geoeconômica.104 

 

Ficava clara a disposição da administração Ivo Silveira em se aproximar ainda mais do que se 

chamou aqui de política cartorial, personalismo e política do dia-a-dia. As leis contidas no 

PLAMEG II fortaleciam os principais aliados do Governador nos meandros da política catarinense: 

os prefeitos. Dotados de provisões orçamentárias muito maiores do que podiam contar em épocas 

anteriores, estes faziam uso de uma ferramenta privilegiada para a consumação de seus interesses 

perante seus munícipes. E com isso também ganhava o governo estadual em popularidade, pois 

aproveitava as inaugurações (e foram muitas) por todo o Estado, e muitas vezes com o apoio de 

adversários de eleições passadas. Como se sabe, a partir de 1966, grande parte dos diretórios 

municipais do PSD e da UDN estavam abrigados sob o guarda-chuva da ARENA. 

Constrangimentos a parte: escolas, estradas, águas e saneamento, telefonia, são serviços que todo o 

político que se preze faz questão de inaugurar pessoalmente quando chegam a uma localidade pela 

primeira vez (ver anexos). 

Um item importante do artigo nº8 (acima citado) que aparece, à primeira vista, como algo 

genérico, merece menção: “Outros projetos de desenvolvimento municipal, evidenciando o 

interesse para a respectiva região geoeconômica.” Dentro desta intenção, uma prática do governo 

anterior foi aprofundada, integrando municípios vizinhos e ensejando a busca por uma modalidade 

de poder exterior ao estado e a esfera de comando estritamente municipal: 

No setor específico de eletrificação rural, a ação do governo do Estado distribuiu 
pelas áreas interioranas 64 cooperativas de eletrificação, que operaram de modo a 
oferecer um verdadeiro exemplo de conquista sócio-econômica das áreas rurais. [...] 
Além do conforto que a energia elétrica levou a milhares de famílias catarinenses, 
esteve ela como veículo de grande conquista econômica, transformando 
comunidades antes estáticas, em agentes dinâmicos de nosso desenvolvimento.105 

 

As cooperativas de eletrificação rural, que podiam ser exclusivas de um município ou mesmo 

angariar a participação de vários deles em uma determinada região, passaram a ter um poder 

político tão importante, dependendo de cada caso, que a importância de um presidente de 

cooperativa poderia sobrepujar a relevância política de muitos prefeitos. Ainda hoje, tais entidades 

são valorizadas em muitas regiões do Estado e se transformaram em máquinas político-eleitorais de 

alcance fundamental. Em determinadas regiões, é mais importante presidir a cooperativa de 

eletrificação rural do que ser prefeito. 

                                                
104 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A Experiência de Santa Catarina. Op. cit., p.92-93. 
105 ESTADO DE SANTA CATARINA. Governo Ivo Silveira. Mensagem anual apresentada à Assembléia 

Legislativa, 15 de março de 1966, p.82. 
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É importante observar que existiam certas contradições entre a disponibilidade dos recursos 

financeiros do governo e os elementos discursivos por ele acionados perante a população. Embora a 

educação fosse o elemento ressaltado pelo discurso político, ficam claras, assim como foram 

explicitadas no PLAMEG I, as preocupações com o fomento das atividades econômicas em 

detrimento das “questões sociais”. Aliás, o próprio sentido dos investimentos em educação é 

bastante específico, pois, embora exista um aumento do atendimento das necessidades da rede de 

educação básica, os esforços do governo se concentram na instalação da Universidade para o 

Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (UDESC). 

O Governo vê com entusiasmo a interiorização do ensino superior, que procura 
estimular. Quando se pretende estancar o anseio regional de enriquecimento cultural 
e social, alegando escassez de pessoal, falta de recursos ou carência de mercado de 
trabalho, convém lembrar que em 1943, Florianópolis contava com menos de 50 mil 
habitantes e já dispunha de dois cursos superiores (Direito e Economia), que, mal ou 
bem, eram conduzidos com os recursos e o pessoal existentes. [...] Hoje, cidades do 
interior têm melhor situação e um Estado e Municípios mais fortes a ampará-las. 
Além disso, como sabem as autoridades educacionais atualizadas, a formação de 
profissionais de nível superior não deve apenas atender o mercado de trabalho 
existente, já que a presença dos novos profissionais colabora fortemente para a 
ampliação desse mercado.106 

 

Concebida para se tornar uma formadora de mão-de-obra especializada no interior do estado, 

e, portanto, de acordo com as “vocações econômicas de cada região, o papel da Universidade 

Estadual é ressaltado de forma explicita: 

A experiência da administração Ivo Silveira irá evidentemente ser imitada em outras 
partes. E muitos se surpreenderão, ao perceber o grau de técnica a que chegou o 
Governo Estadual. [...] A Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa 
Catarina é um exemplo perfeito de interação do espírito moderno universitário com 
a realidade econômica de uma região, segundo as exigências atuais de 
desenvolvimento e de utilização dos instrumentos da tecnologia. Experiência ímpar 
e vitoriosa que estimulará outros administradores brasileiros.107 

 

É importante salientar que os esforços do PLAMEG II foram, sobretudo, direcionados para a 

execução de um projeto de modernização econômica orientado pelas demandas dos seguimentos 

empresariais, a partir do que se convencionou chamar de “modelo catarinense de 

desenvolvimento”. 

As bases ideológicas do PLAMEG II foram a expansão econômica e o progresso 
social. Entendia-se que a primeira dependia das ações do governo, para que estas 
completassem e estimulassem a ação da iniciativa privada. [...] Entretanto, ao se 
analisar os investimentos, realizados entre 1966 e 1969, observa-se que o tópico 
expansão econômica – englobando transportes, energia, comunicações, agropecuária 
e indústria – consumiu 77% dos investimentos, enquanto ao outro tópico, progresso 
social – educação, administração, saúde e saneamento, segurança, assistência e 
previdência, habitação e planejamento urbano – couberam os 23% restantes. [...] 

                                                
106 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Op. cit., p.46. 
107 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Idem, p.8. 
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Mostrou-se que quase 80% dos recursos do governo estadual foram gastos em 
setores diretamente vinculados com o que se chamou “desenvolvimento 
econômico”, mas que era, em última instância, uma forma de superação da crise de 
acumulação privada em Santa Catarina. [...] Uma das providências governamentais 
bem percebidas, no final dos anos 1960, foi o aumento de oferta de energia, criando 
condições próprias para a ampliação da industrialização.108 

 

Ainda assim, é preciso considerar as condições específicas a este período no que diz respeito a 

sua convivência com o governo militar instituído em 1964. Aqui é visível uma “mitificação” da 

administração Ivo Silveira, que sempre buscou se identificar com preceitos democráticos, mas no 

plano administrativo seguiu sem maiores diferenças os programas estabelecidos pelo governo 

federal. Aliás, a convivência tranqüila com o regime militar foi primordial para a manutenção de 

sua ferramenta mais importante na execução das metas de seu plano de governo: as linhas de 

crédito. 

Inúmeras atividades econômicas passam a contar com a intervenção do Governo do Estado. 

Por várias vezes, como incentivador, por outras como investidor direto, o governo consolida sua 

participação em uma série de áreas entendidas como estratégicas para a promoção do “crescimento 

econômico”. 

Um destes pontos, que culmina com forte identificação entre o governo e as populações do 

interior é o aprimoramento do sistema bancário estadual. A aproximação com os pequenos 

produtores agrícolas através das políticas de crédito, uma política de valorização da presença do 

BESC (ex-BDE) por todas as regiões e todos os municípios do Estado, é entendida como uma idéia 

administrativamente ousada e vital às campanhas políticas, inclusive, em nossos dias. 

O Estado de Santa Catarina ressentia-se no início da década de 1960 de um 
instrumento próprio de crédito, capaz de atender aos reclamos de sua população e 
que permitisse a recuperação e o desenvolvimento dos setores básicos da economia 
catarinense. [...] Agricultores, comerciantes e industriais, unanimemente salientavam 
a precariedade do sistema creditício catarinense, manifestando a necessidade urgente 
de se dotar o Estado de um organismo que reunindo fundos e recursos próprios e 
alheios, atuasse no sentido de confluí-los em benefício de prosperidade e do bem-
estar coletivos. [...] Com esse objetivo, nasceu o Banco de Desenvolvimento do 
Estado de Santa Catarina S.A, criado que foi pela Lei nº 2.719, de 27 de maio de 
1961, tendo como objetivo principal o aceleramento do processo econômico do 
Estado, estimulando a criação de riquezas, sua distribuição e circulação, podendo 
praticar quaisquer operações bancárias, ativas, passivas ou acessórias, sobretudo às 
próprias dos bancos comerciais.109 
 

Os subsídios concedidos aos “colonos” podem ser percebidos como uma moeda de troca 

política. No que diz respeito aos pequenos produtores rurais, um conjunto de medidas técnicas 

forma preparadas, buscando modernizar as relações de produção das atividades agropecuárias. 

                                                
108 MICHELS, Ido Luiz. Op. cit., p.193. 
109 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A Experiência de Santa Catarina. Op. cit., p.76. 
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“Acompanhando de perto”, e “amparando” o produtor, o governo aproximava-se constantemente da 

população rural com uma condição de “tutela” e “monitoramento” das atividades produtivas.  

Através do crédito rural, cumpre o BDE o atendimento aos pequenos e médios 
proprietários rurais em investimentos fixos e de custeio. [...] Além do crédito, é 
prestada a indispensável assistência técnica, mercê dos convênios que o banco 
mantém com a Secretaria da Agricultura e com a ACARESC, que procuram 
introduzir conhecimentos que permitam ao homem rural a melhoria de sua produção 
e o aumento da produtividade. Para o financiamento a este tipo de atividade vale-se 
o Banco de recursos obtidos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do 
Banco Central do Brasil, além de recursos próprios.110 

 

Enfatizando a modernidade como um valor a ser assimilado pelo “humilde produtor”, o 

governo do estado, através dos serviços de crédito implantados, intervém de maneira significativa 

na promoção do progresso econômico e do “bem-estar da família catarinense”. A prosperidade dos 

catarinenses é a meta a ser atingida pela administração Ivo Silveira: 

Para aumentar a produtividade no campo, o Governo Catarinense paga o transporte 
dos agricultores que adquirem os pesados fertilizantes, aliviando de ponderável 
parcela o custo do produto. E os que pretendem mecanizar a sua lavoura, poderão 
comprar a muito longo prazo seus tratores e máquinas, porque o Estado pagará os 
juros devidos. [...] São idéias que só nascem em administrações modernas e 
agressivas, debruçadas sobre problemas, angustiadas com soluções. E é com 
soluções como essas, encontradas na tranqüilidade dos gabinetes de técnicos que 
conhecem sua terra, que se está forjando um novo Brasil. Foi também assim que se 
ergueu um novo Estado de Santa Catarina.111 

 

A lapidação do sistema financeiro foi uma importante realização para o governo: a 

transformação do BDE em BESC; o surgimento do Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa 

Catarina (BADESC) e o alinhamento com as políticas de crédito do governo federal, sobretudo com 

a criação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul (BRDE), trouxeram para Santa 

Catarina um novo patamar administrativo e uma nova capacidade de investimentos, que com 

certeza modificaram a atuação dos políticos frente aos negócios públicos. As escalas nas quais estes 

se realizarão a partir deste momento se modificam fortemente. 

O momento histórico vivido pela máquina administrativa não deve ser menosprezado. De 

fato, novas configurações emergem das operações desencadeadas pelo governo, resultantes, 

certamente, da aceleração do crescimento econômico e da adoção de medidas administrativas 

“racionalizadas” por uma burocracia cada vez mais complexa.  

Mas é importante ressaltar que a propaganda do governo visa sempre a identificação com os 

“pequenos”, promovendo o desenvolvimento e disseminando-o por todo o território catarinense. 

                                                
110 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A Experiência de Santa Catarina. Idem, p.77. 
111 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A Experiência de Santa Catarina. Ibidem, p.9. 
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Trata-se de esforços incessantes para que os benefícios do governo aproximem-se do “homem 

humilde do interior”: 

Mesmo em 1970, metade dos estudantes de nível superior estavam matriculados em 
escolas de Florianópolis; essa polarização, contra a qual se está lutando, faz com que 
um terço da população do Estado ainda não tenham em suas regiões oportunidades 
de se aprimorar no nível superior. [...] Uma das evidências do esforço do Governo 
para a solução de tais problemas está no estímulo e apoio dados à Universidade para 
o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina112 (UDESC), que vem analisando a 
problemática do ensino superior do Estado e colaborando para o encontro de 
soluções.113 

 

O Governo do Estado contou ainda com a instalação de organismos do Governo Federal em 

Santa Catarina acontecendo ao longo da década de 1960 e do início da de 1970. Estes também 

trouxeram ao Estado uma nova mão-de-obra ao funcionalismo estatal. Sobretudo na Capital, este 

novo contingente populacional trouxe mudanças de vulto ao comércio local e ocupou um lugar 

importante no universo das relações políticas e sociais. 

Ações de “desenvolvimento”, que visam o “bem-estar” da comunidade, tendiam a angariar 

um enorme potencial eleitoral. Afinal, grande parte dos projetos, concebidos pelo governo daquele 

período, primavam pelo ineditismo e traziam, inegavelmente, benefícios para as comunidades.  

Serviços básicos como “energia elétrica”, “saúde pública”, “telefonia” e “pavimentação de 

estradas”, foram direcionados pelo governo estadual, que chegou, inclusive, a fundar empresas 

próprias voltadas para a prestação destes serviços. Como ressalta Alcides Abreu, sobre sua 

participação no Governo Ivo Silveira: 

[...] uma das grandes relevâncias é a atenção ao sistema de telecomunicações. Eu fui 
feito presidente da COTESC em 1968, quando o Estado adquiriu da empresa 
concessionária o controle da gestão dos serviços. Nós fizemos um tronco de UHF, 
ligando São Miguel do Oeste a São João do Sul em 67 dias. Significa que Santa 
Catarina inteira falava diretamente, a partir da Discagem Direta à Distância. 
Chegamos por último e fomos os primeiros. E isso nós fizemos porque tínhamos a 
última tecnologia disponível no mercado. A Philips foi a vencedora da concorrência. 
[...] O sucesso da COTESC veio de seu plano de trabalho, que foi realizado por um 
grupo de competências especificamente recrutadas para isto. [...] E somente o fato 
de manter a estrutura do governo anterior já foi um grande feito.114 

 

Partindo da conhecida máxima do ex-presidente Washington Luís, “governar é construir 

estradas”, esta foi a área que recebeu maior atenção por parte do governo Ivo Silveira. Em nota 

                                                
112 Criada em 20 de fevereiro de 1965 pelo Decreto Estadual nº 2.802, e mantida pela Fundação Estadual de 
Santa Catarina, tem como escopo propiciar a todas as entidades privadas e estatais ligadas ao aprimoramento dos 
recursos humanos, os meios necessários a um efetivo conhecimento dos problemas de sua área. [...] A UDESC 
procura fugir aos métodos e moldes universitários tradicionais, engajando-se no processo de desenvolvimento 
econômico e social acelerado do estado. Oferece assim a possibilidade de um entrosamento entre a Universidade, 
a Empresa e o Poder Público, com todos os benefícios daí advindos para cada uma das partes e para a população. 
(p.51-52)  
113 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A Experiência de Santa Catarina. Op. cit., p.47. 
114 ABREU, Alcides. Entrevista, 07/12/2010. 
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divulgada no Jornal O Estado, do dia 3 de julho de 1966, o Governo destaca a sua prioridade 

máxima: 

O II Plano de metas já está em execução, no setor de transportes, pois o Governador 
Ivo Silveira preferiu começar pela infra-estrutura, decidindo-se pelo mais 
importante: o setor rodoviário. E, o que é profundamente significativo, dando 
prioridade a uma rodovia que não implicasse apenas em solução econômica de 
caráter local ou regional, mas que se constituísse numa rodovia de integração, a SC-
23. [...] E a ligação planalto-litoral estará efetivada, concretizando sonhos e 
aspirações de todos os catarinenses, num esforço sem precedentes na política 
rodoviária de Santa Catarina. [...] O sistema rodoviário de cada município e sua 
interligação com os municípios da mesma área geoeconômica, deve ser cuidado 
como medida de governo de caráter prioritário [...] (p.4) 

 

Como o próprio governo afirmava ao apresentar os resultados do PLAMEG II, “com o 

transporte marítimo e ferroviário sob a responsabilidade do Governo Federal e de empresas 

federais, vem o Governo concentrando sua atuação no transporte rodoviário.115 

Uma vigorosa política de pavimentação rodoviária foi realizada, consumindo parte substancial 

dos recursos disponíveis para o período 1965-1970: 

Considerando a importância da consolidação e ampliação do sistema rodoviário do 
Estado, o PLAMEG realizou convênios com o Departamento Estadual de Estradas 
de Rodagem, para implantação, revestimento primário e melhoramentos em várias 
estradas estaduais. Em convênio com a Secretaria de Negócios do Oeste, o 
PLAMEG executou importantes obras no extremo do Estado. [...] Dentro do 
princípio de que no desenvolvimento homogêneo do Estado deve integrar-se a 
solução dos problemas comuns às unidades municipais, o Governo Ivo Silveira deu 
assistência financeira ao sistema rodoviário dos municípios, mediante centenas de 
convênios assinados entre o PLAMEG e as prefeituras. [...] Além disso, o Governo 
do Estado colaborou fortemente com o sistema viário da capital e participou do 
asfaltamento ou da colocação de paralelepípedos em áreas urbanas de vários 
municípios.116 

 

INVESTIMENTOS DO PLAMEG, POR PROGRAMAS, NO QÜINQÜENIO, 1966/1970. 

PROGRAMAS APLICAÇÕES (% DO TOTAL) 

01. Transportes  64,25 

02. Educação 10,37 

03. Energia 6,69 

04. Administração 5,12 

05. Agropecuária 4,09 

06. Saúde e Saneamento 3,56 

07. Comunicações 3,05 

08. Defesa e Segurança 1,09 

                                                
115 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A Experiência de Santa Catarina. Op.cit., p.135. 
116 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A Experiência de Santa Catarina. Op. cit., p.136. 
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09. Encargos Gerais  1.03 

10. Habitação e Planejamento Urbano 0,65 

11. Assistência e Previdência 0,07 

12. Indústria 0,03 

FONTE: GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA: A Experiência de Santa Catarina. RJ: 
Editora Laudes, 1971, p.97. 
 

A preferência dada pelo governo à política de transportes fica clara, pois que seu objetivo é 

sistematizar o alcance do governo por todo o território catarinense. Como só é possível o governo 

daquilo que se conhece e por onde é possível transitar, com uma malha viária que perpasse o 

território de forma homogênea, é possível consolidar uma administração, 

Caracterizada por seu permanente interesse no desenvolvimento do Estado e no 
aumento de sua produtividade, não poderia deixar de haver permanente preocupação 
pela melhoria dos serviços do próprio aparelho governamental. A adoção de técnicas 
de planejamento, a coordenação e o controle da execução dos programas são 
pressupostos da moderna administração. [...] O Plano de Metas do Governo é um 
instrumento de ação coordenada para a execução de empreendimentos destinados a 
estimular o desenvolvimento. Ele pressupõe a existência de um complexo 
administrativo em sintonia com a filosofia do plano. Alcançar e manter essa sintonia 
seria, assim, a missão de uma Reforma Administrativa. [...] Por seu caráter 
essencialmente técnico, por suas características ímpares no Brasil, sendo um 
modelo, transcrevemo-la neste livro para que outros se beneficiem da experiência do 
Estado.117 

 

Ao se verificar as realizações e os campos de atuação do II Plano de Metas do Governo, o 

objetivo não é somente listar as operações desenvolvidas pela administração pública, mas, 

sobretudo perceber as implicações que tais medidas pretendiam junto ao imaginário político da 

população. Afinal, os investimentos simbólicos eram bastante carregados de elementos facilmente 

identificáveis com a situação sócio-econômica vivenciada pela ampla maioria da população. 

 
 
A “febre do planejamento”: confiança na técnica e certeza de “dias melhores”. 

 

As “febres do planejamento” que varreram as décadas de 1960 e 1970 expressaram-se através 

de uma crença profunda na racionalidade administrativa. Acreditava-se que a aplicação dos 

preceitos de uma administração moderna ao universo da política seria suficiente para a resolução 

dos problemas da nação, dinamizando o progresso e eliminando os conflitos dentro da sociedade 

catarinense. Um grupo de intelectuais, os mesmos envolvidos na elaboração do Plano de Metas do 

                                                
117 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. A Experiência de Santa Catarina. Op. cit., 153. 
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Governo, de 1961, reiterava no fim daquela década, sua confiança nas atividades técnicas (por 

definição isentas) do governo na resolução dos problemas do “desenvolvimento catarinense”.  

Assim, afirmavam de modo seguro que: o planejamento agora chegou para ficar. A partir 

dele, “o Estado é instrumento definidor de oportunidades para os desempenhos privados, suporte 

das ações empresariais e individuais; denominador comum dos interesses coletivos, agente, enfim, 

do desenvolvimento para o homem”.118 Acreditando, portanto, no Estado como uma entidade 

responsável apenas por definir as linhas gerais a serem seguidas pelos indivíduos, cientes estes de 

seus interesses e igualmente responsáveis pelos “interesses coletivos”, tais personagens da política 

catarinense, procuravam acentuar diferenças em relação aos traços da cultura política que 

identificavam nos períodos anteriores, notadamente de caráter personalista: 

O planejamento só é válido, sem dúvida, com a participação da comunidade. No 
entanto, nem sempre o que resulta do processo espontâneo é reflexo do desejo 
consciente das comunidades, e sim, fruto de obras deliberadas. Por outro lado, uma 
disciplinação superior, especialmente em termos de espaço e metodologia 
uniformizadora é mais do que necessária, sem a qual faleceria qualquer esforço da 
integração no planejamento. [...] Como os processos políticos catarinenses ainda 
repousam no coronel e na sua zona de influência há o desejo de políticos para 
subordinar o planejamento à sua afirmação como líder político.119 

 

Alinharam-se com os preceitos da ditadura civil-militar instituída em 1964, inclusive na 

linguagem utilizada em suas considerações acerca dos “problemas catarinenses”: “esta revolução 

consignou e realiza o conjunto de reformas que mudarão a face do país, alimentando o povo de 

energias novas e de certeza na consecução de objetivos sempre perseguidos de integração e 

prosperidade”.120 Sem sombra de dúvidas, as principais diretrizes desenhadas pelo regime 

autoritário, dizia este grupo de intelectuais-políticos, só podia vir no sentido da dinamização da 

economia catarinense e alavancar a edificação de uma realidade social próspera e segura para todo 

o conjunto da população:  

A revolução foi feita para construir. Veio para dotar o país das estruturas política, 
administrativa, jurídica, social e econômica, capazes de construir, no Brasil, a 
sociedade desenvolvida, democrática e soberana, assegurando, assim, a sua 
viabilidade como grande potência.121 
 

É preciso considerar que novas ou revisitadas preocupações apareceram entre os intelectuais 

identificados com as propostas de planejamento. Consumo, segurança pública, expansão 

demográfica, urbanização e novos meios de comunicação estavam na “ordem do dia”: 
                                                
118 ABREU, Alcides. Panorama da economia catarinense. In: ABREU Alcides (Org). Ensaios sobre a economia 
catarinense. Florianópolis: EDEME, 1970, p.30. 
119 PEREIRA, Nereu do Vale. Santa Catarina – uma interpretação sociológica: aspectos microrregionais. In: 
PEREIRA, Nereu do Vale (Org.). Ensaios sobre sociologia e desenvolvimento em Santa Catarina. 
Florianópolis: EDEME, 1971, p.29. 
120 ABREU, Alcides. Panorama da economia catarinense. In: ABREU, Alcides. Op. cit., p.29-30. 
121 MATTOS, Fernando Marcondes de. In: ABREU, Alcides. Op. cit., p.15. 
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A aceleração do desenvolvimento é impositiva em Santa Catarina. Pelas mesmas 
realidades que o fazem exigido em qualquer região subdesenvolvida. A expansão 
demográfica acompanhada da urbanização tende a gerar um proletariado urbano que, 
organizado em sindicatos envereda pela área política para obter a realização dos 
direitos fundamentais (trabalho, educação, saúde, previdência, etc.) e mesmo 
concessões. De outro lado, as facilidades de comunicação (diversas formas de 
imprensa, rádio, televisão) simplificam o intercâmbio e acendem impulsos de 
consumo.122 
 

Mesmo assim, a idéia de superação do subdesenvolvimento, preconizada ainda no fim da 

década de 1950, não havia perdido força até o início da década de 1970. O Estado foi dotado de 

uma série de condições patrimoniais e burocráticas, formulou-se uma série de projetos de 

intervenção estatal nas atividades produtivas, nos setores estratégicos, etc. Como afirma Hoyêdo de 

Gouvêa Lins: 

O primeiro PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), no Governo Médici, 
reforçou o empenho regional na prática do planejamento que os catarinenses 
aperfeiçoavam já então sob a égide do Projeto Catarinense de Desenvolvimento. 
(1971-1975). Era compreensível que a sintonia estadual com os propósitos federais 
de afinar os instrumentos de planejamento em nível de estruturação de um sistema 
nacional, viesse a ser aprimorado a partir da execução do I PND.123 
 

Assim, “o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) foi publicado em dezembro de 1971 

e prometia transformar o Brasil em ‘nação desenvolvida’ dentro de uma geração”.124 E na esteira do 

mesmo veio o Projeto Catarinense de Desenvolvimento, concebido para orientar as atividades do 

Governo Colombo Salles (1971-1975). De acordo com o próprio Governador:  

Engloba, para o nosso Estado, as diretrizes do pensamento da Revolução de 1964 
[...] é uma arrancada para o desenvolvimento e para o progresso. Esta é a única 
maneira de se estar ao lado do Brasil Grande, do Brasil acordado, do Brasil de pé em 
busca de seus destinos. [...] Este desenvolvimento de que vos falo é feito do 
conhecimento da realidade, das medidas administrativas capazes de usar este 
conhecimento, da visão alta dos interesses comuns e do desejo ardente de alcançá-
lo.125 
 

A máquina administrativa catarinense, ao longo de pouco mais de uma década, cresceu de 

forma monumental. E mesmo assim, as discussões em torno do papel do Estado e de suas elites, 

bem como das necessidades primordiais para a economia e a sociedade catarinenses ainda 

assinalava a árdua tarefa de superar as insuficiências e os “problemas catarinenses”. 

                                                
122 ABREU, Alcides. Panorama da economia catarinense. In: ABREU, Alcides. Op. cit., p.22. 
123 Lins, Hoyêdo Gouvêa. A Ação Governamental. In: CORRÊA, Carlos H. P. A Realidade Catarinense no 
Século XX. Florianópolis: IHGSC, 2000. p.242. 
124 PRADO, Luiz Carlos D.; EARP, Fábio Sá. O milagre brasileiro: crescimento acelerado, integração 
internacional e concentração de renda (1967-1973). FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida N. 
(org.). O Brasil Republicano: o tempo da ditadura. RJ: Civilização Brasileira, 2007. p. 207-241. p. 221. 
125 SALLES, Colombo Machado. Geometria de linhas claras. Florianópolis: Edeme, 1970. 170 p.18-21. 
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5. Considerações Finais 
 
 
Parece visível, que, ao longo do século XX, a sociedade catarinense experimentou uma 

forma de lidar com a política estreitamente vinculada à existência de grupos restritos que ocuparam, 

por considerável período, as fileiras partidárias e os mandatos do Estado. Especificamente no 

período entre 1945 e 1964, o da chamada “experiência democrática”, estas formas de ação e 

representação políticas associaram-se às transformações ocorridas na sociedade brasileira, que se 

transformava numa moderna sociedade de massas, através da urbanização e da inserção de parcelas 

cada vez maiores da população nas disputas políticas, sem, contudo, deixar de reportar-se a 

mecanismos de poder próprios de uma sociedade que não era tão urbanizada, nem tão “moderna”. 

Assim agiram os tais “pequenos Getúlios” do PSD de Santa Catarina. As condutas, tanto em 

questões públicas quanto privadas, dos representantes destes partidos políticos conservadores, 

costumam aparecer no cotidiano da comunidade política de forma “parcial”, já que certas questões 

estão perdidas para o conhecimento público. Entretanto, neste trabalho, procurou-se perceber como 

se constituíram tais redes de poder, e como seus adeptos e adversários reagiram a tais 

procedimentos.  

O fato a ser reconhecido é que em Santa Catarina, os destinos da política foram quase 

sempre decididos por uma curiosa interação: família, empresa e partido político. Adentrando por 

todos os canais de sociabilidade, tanto nas cidades quanto no interior, as redes de poder em atuação 

na chamada “experiência democrática” se organizaram em torno do PSD e da UDN. E daí, uma 

fusão entre interesses privados e assuntos públicos dá a tom em que se fazem as atuações destas 

redes. 

A partir de uma discussão tradicional, nos seguimentos políticos catarinenses, marcada pela 

menção ao termo Oligarquia, procurou-se entender as especificidades que marcaram a constituição 

dos partidos políticos, notadamente o PSD, e como seus integrantes combinaram, com ou sem 

sucesso, elementos tradicionais e conservadores de suas atuações político-partidárias com atitudes 

pretensamente modernas. Ao justificarem suas formas de relacionamento com o poder político em 

Santa Catarina, estes seguimentos acabaram construindo determinados valores que permeiam uma 

visão específica do processo de formação histórica catarinense: o enaltecimento de supostas 

distinções encontradas na formação social catarinense do restante do país; singularidades culturais 

costuradas por um modelo econômico distinto dentro da formação nacional brasileira, entre outras, 

sempre na tentativa de se justificar as restrições dos círculos de poder dentre poucos por conta de 

sucessos empresariais, pessoais e familiares. 
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Sobretudo, fora dos grandes centros continuavam a prevalecer formas de exercício político 

que dependiam da ação direta de candidatos e partidários. Era indispensável aos partidos organizar 

verdadeiras milícias em busca de votos e formar sofisticadas redes de influência e relacionamento, 

agindo dentro de diversos seguimentos sociais, tendo como finalidade cercar o eleitor de todas as 

formas possíveis. 

Daí o surgimento de uma forma de tratar a política explorada neste trabalho: a política 

cartorial. Ou seja, em meio ao processo de modernização da sociedade brasileira em meados do 

século XX, as redes políticas mantinham formas de atuação que não eram modernas, mas 

eficazes: visitas às comunidades para conhecer cada família e seus membros (eleitores em 

potencial) pelos nomes; integração a atividades sociais (times de futebol, igrejas, clubes sociais, 

associações culturais, entidades assistenciais, etc.); exercício de atividades bacharelescas (ofício 

de advogado, médico, etc.).  

Havia então que lançar mão de diversas ações de mobilização, sendo elas as mais 

tradicionais ou as mais inovadoras, sobretudo no âmbito da comunicação. Ou seja, as novidades da 

política de massas e dos meios de comunicação foram combinadas, sem excluir, com práticas 

sociais há muito conhecidas, baseadas em relações de reciprocidade e em sociabilidades pautadas 

pelo cara a cara. Os “pequenos Getúlios” puderam permanecer apesar das idas e vindas do jogo 

político e sua sobrevida seria garantidora, inclusive, das bases do regime autoritário imposto com o 

golpe militar de 1964. 
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8. Anexos 
 
 
 
 

Hino do PSD 
 

PSD é a voz do Brasil unido 
PSD nunca foi nem será vencido 

Faça do voto a sua arma, o seu fuzil 
O pessedista está de pé pelo Brasil. 

 
Onde quer que exista um problema 
Que interesse ao Brasil e a você 

Desfraldando a bandeira da Pátria 
Vai na frente o PSD. 

 
Nas cidades e nos campos 
Do amazonas ao Chuí 

A legenda dos bons brasileiros 
É aquela que escolhi. 

 
PSD é a voz do Brasil unido 

PSD nunca foi nem será vencido 
Faça do voto a sua arma, o seu fuzil 
O pessedista está de pé pelo Brasil. 
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Aderbal Ramos da Silva e Antônio Antunes da Cruz, o Funga-Funga, 
famoso cabo eleitoral do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. 
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Cerimônia de Posse do Governador 

Aderbal Ramos da Silva: 26 de março de 
1947. 
 

 
Visita de Getúlio Vargas ao Governador do Estado, Aderbal Ramos da Silva. 
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Juscelino Kubitschek visitando Florianópolis.  

 

 
Ivo Silveira e Aderbal Ramos da Silva (provavelmente, década de 1970). 
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Limites do município de Palhoça: São José, Santo Amaro da 

Imperatriz e Paulo Lopes. 
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Deputado Ivo Silveira visitando comunidades do interior de Palhoça. 

 
 
 

 
Deputado Ivo Silveira, com seu aliado político 
de Santo Amaro da Imperatriz, o empresário 
Orlando Becker. 

 



 

 
 

141 

 
Mapa do município de Paulo Lopes, destacando seus distritos e 

comunidades. As partes escuras fazem parte do Parque Estadual da 
Serra do Tabuleiro. 

 
 

 
Grêmio de Futebol Paulolopense, fundado em 1960. Agachado, ao centro, o futuro Deputado Estadual 

Otávio Gilson dos Santos. 
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Tobias Raupp de Sá e Senhora: escrivão de paz e um dos líderes pessedistas em Paulo Lopes. Falecido em 

1957. 
 
 

 
Bertoldo Ernesto dos Santos: primeiro 
Prefeito eleito de Paulo Lopes, pelo 

Partido Social Democrático. 
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Obras do PLAMEG no Município de Paulo Lopes. Na esquerda, supervisionando o trabalho, 

o Prefeito, Senhor Bertoldo Ernesto dos Santos. 
 
 

 
Alcides Abreu, o idealizador do PLAMEG. 
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Charge publicada por O Estado em 22 de fevereiro de 1960. 

 
 

 
Celso Ramos discursa em comício de campanha ao Governo do Estado. 
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Comício de encerramento da campanha de Celso Ramos e seu vice, Doutel de Andrade, realizado na 

Capital. 
 
 
 
 

 
Celso Ramos inaugurando obras do Plano de Metas do Governo, o PLAMEG. 
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Francisco Dall’Igna, candidato a Vice, e Ivo Silveira, candidato a Governador fazendo campanha em 

Campos Novos, no Meio Oeste do Estado. 
 

 
 
 
 

 
Comício de encerramento da campanha de Ivo Silveira ao Governo do Estado, realizado na cidade de 

Palhoça. 



 

 
 

147 

 

 
Ivo Silveira discursando em sua cerimônia de posse como Governador do Estado, em 1966. 

 
 

 
 
 

 

 
Visita do Governador Ivo Silveira ao Município de Paulo 
Lopes, em 1968. 
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Governador Ivo Silveira inaugurando o Palácio Barriga Verde, sede do Legislativo Estadual. 

 
 
 

 
Governador Ivo Silveira com o Prefeito da Capital, Acácio Garibaldi São Tiago, vistoriando 

obras. 
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Os ex-governadores, Irineu Bornhausen, da UDN, e Aderbal Ramos da Silva, do 

PSD, no limiar da fundação da ARENA em Santa Catarina. 
 
 
 

 
Alcides Abreu, Presidente da COTESC (Companhia telefônica estadual) inaugurando serviços de 

telefonia no interior do Estado. 
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Transmissão do cargo de Governador do Estado. Ivo Silveira entrega o poder para o primeiro 

Governador da Santa Catarina indicado pelo Regime Militar, Colombo Machado Salles. 
 
 

 


