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Resumos aprovados 

 

A prisão do comunista e ex-deputado classista catarinense Álvaro Soares Ventura: 

Um estudo de caso 

Carlos Alberto Lourenço Nunes1 

O presente artigo tem o objetivo de analisar alguns aspectos concernentes prisão do 

comunista e ex-deputado classista catarinense Álvaro Soares Ventura no processo crime 

n. 227, aberto em 18 de outubro de 1937 pelo Tribunal de Segurança Nacional com a 

acusação de atividade subversiva. A importância dessa análise se justifica pela abertura 

de possibilidades na compreensão de um período especifico na história brasileira em que 

os comunistas foram utilizados como "ferramenta arrivista" pelo governo Vargas na 

proclamação do Estado Novo. Afinal estudar as fontes é abrir possibilidades aos 

indivíduos que ali se encontram e descortinar suas histórias diante dos eventos que 

caracterizaram o período em que viveram descolando-os de pressupostos como 

subversivos, perigosos, inimigos, antinacionais, etc., com os quais foram descritos pelo 

discurso oficial dos dirigentes do país. Outra questão é investigar no processo a 

reprodução de diferentes tipos de discursos, uma vez que, num processo jurídico há regras 

que organizam, controlam, selecionam e redistribuem a produção de novos discursos, 

conforme nos propões Foucault. Desta forma é preciso reconhecer que todo processo é 

intercalado por discursos de polícia, documentos governamentais, leis, decretos, 

regulamentos, ou seja, as falas oficiais. Outra possibilidade encontrar indícios dentro das 

fontes que nos permitam identificar elementos da "Estrutura de Sentimento" (ou "visão 

de mundo" conforme Raymond Williams) dos réus. Estrutura de Sentimento é o meio 

pelo qual a reflexão sobre os problemas sociais e a formação de um conjunto de 

pressupostos pra responderem a esses problemas. E para percebê-los devemos observar a 

contrapartida do objeto da sua reflexão (a sociedade) se comporta frente a esses 

pressupostos. No caso dos comunistas a sustentação desta "visão de mundo" e o esforço 

de propagação desta tiveram por consequência, dentre outras, a prisão. 
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1 Universidade do Estado Santa Catarina UDESC. Mestrando em História pelo Programa de Pós-

Graduação em História. Bolsista do Programa CAPES. 
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PARTIDOS POLÍTICOS NA HISTORIOGRAFIA CATARINENSE: 

APONTAMENTOS PARA UM CAMPO EM CONSTRUÇÃO 

Ricardo Duwe2 

 

Resumo 

 

O artigo apresenta um panorama histórico das contribuições da historiografia catarinense 

para os estudos que abordaram de forma direta ou indireta os partidos políticos como 

objeto de análise. As reflexões do trabalho dividem-se em dois momentos, sendo o 

primeiro caracterizado por desenvolver um mapeamento interdisciplinar das principais 

contribuições deste campo em construção na academia catarinense a partir da década de 

1970, enfatizando o contexto de produção de tais obras e suas perspectivas teórico-

metodológicas com grande influência da Sociologia. A segunda parte tem como objetivo 

apontar as contribuições mais recentes e específicas da historiografia regional neste 

campo de pesquisa, centrando foco nos benefícios da abordagem histórica para se 

compreender as dinâmicas dos partidos políticos catarinenses de forma dialética. O artigo 

também traça algumas considerações finais a respeito das possibilidades de se ampliar as 

abordagens teórico-metodológicas para o estudo dos partidos políticos, bem como de 

romper certos silêncios em torno de objetos que ainda não foram devidamente estudados 

pela historiografia catarinense neste campo. 
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2 É doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), Mestre em História do Tempo Presente pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

e atualmente bolsista do Cnpq. 
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A técnica da política e a política da técnica: a trajetória de Victor Antônio Peluso 

Jr. 

 

Fabiano Garcia3 

Resumo  

 

Neste trabalho pretendo discutir a trajetória do geógrafo e professor catarinense Victor 

Antônio Peluso Jr. (1909-1994). De origem popular, filho de um sapateiro anarquista 

vinculado à Liga Operária de Florianópolis, formou-se Engenheiro-Geógrafo do Instituto 

Politécnico de Florianópolis em 1926. Em seguida, Peluso passou a atuar 

profissionalmente em diversas frentes em órgãos do Estado, principalmente após 1930. 

Entre outras coisas, participou da Campanha das Coordenadas Municipais do Conselho 

Nacional de Geografia, do Departamento Estadual de Geografia e Cartografia, em 

Secretarias de Estado e na Política de Desenvolvimento Urbano do estado. Aproveitando 

os estudos já realizados em tese de doutorado sobre o autor (GUIDI, 2010), pretendo, a 

partir do acervo depositado no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina 

(IHGSC) e sua diversidade de fontes, além de seus escritos, destacar as possíveis nuances 

de sua formação política e intelectual com o objetivo de ponderar sobre a relação entre 

sua atuação profissional, a produção técnica e sua articulação na política partidária. Um 

dos pressupostos do artigo é de que a trajetória de Peluso Jr. nos auxilia a tratar da relação 

de intelectuais e política partidária em Santa Catarina no período republicano. 
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3 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina e 

membro da Linha de Pesquisa Sociedade, Política e Cultura no mundo contemporâneo. Bolsista 

CAPES/DS. 
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Notas para um estudo sobre a história social do modernismo em Santa Catarina. 

André Luiz Alves Pereira4 

Resumo  

Desde que certo debate sobre a virada cultural modernista em Santa Catarina passou a 

circular, mais ou menos ao mesmo tempo em que houve a formação do chamado Grupo 

Sul, vemos que os poucos trabalhos sobre o “modernismo” em Santa Catarina sustentam 

as opiniões de que o fato de o chamado “modernismo brasileiro” não ter tido maiores 

conseqüências para a produção artística local nos anos imediatamente posteriores à 

Semana de Are Moderna é “forte sintoma” de certo “atraso estético” e, na maior parte das 

vezes, subentende-se uma suposta “vocação cultural para o provincianismo e para a 

mistificação elitista”. Afirmações dessa natureza, embora pareçam hoje ser de pouco 

interesse e passíveis de serem revisados por meio de boas objeções no âmbito dos estudos 

históricos e literários, podem ser usados como roteiros para a compreensão tanto das 

transformações na cultura intelectual brasileira ocorridas no início do século passado, que 

costumam ser chamadas de “modernismo brasileiro”, quanto para o estudo na história 

social de Santa Catarina. As breves notas a seguir são uma tentativa modesta de reabrir 

alguns problemas que parecem há muito esquecidos e oferecer algumas evidências de que 

há boas razões para que acreditemos que sua investigação têm algo a oferecer tanto acerca 

da história da cultura brasileira quanto catarinense. 

Palavras Chaves: História social, Modernismo, Santa Catarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATATINA, Bacharel e Licenciado em História. 
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ENSAIO DE INVESTIGAÇÃO BIOGRÁFICA: FRANCISCO GOMES DE 

OLIVEIRA E A OLIGARQUIA DO MATE NA REGIÃO NORTE DE SANTA 

CATARINA 

Joelson Lopes Maciel5 

 

Resumo  

Esta apresentação busca expor um exercício de reconstrução biográfica de Francisco 

Gomes de Oliveira (1842-c.1924). Francisco foi um empresário, comerciante e político 

integrante de tradicional família do litoral norte de Santa Catarina, os Gomes de Oliveira. 

O estudo de sua biografia apresenta as vicissitudes políticas e econômicas de um 

indivíduo que, mesmo sendo parte dessa tradicional família, não desfrutou de todas as 

benesses que o nome poderia oferecer. O estudo acompanha a trajetória de Francisco até 

o ponto onde pôde legar heranças a seus filhos Lindolpho e Carlos, legado este não 

necessariamente financeiro, mas estabelecido sob as bases do prestígio que amealhou em 

mais de 40 anos de vida pública. 
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5 Licenciado em História pela Universidade da Região de Joinville – Univille. Mestrando no Programa de 

Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, na linha de pesquisa 

Sociedade, Política e Cultura no Mundo Contemporâneo. Bolsista CAPES. E-mail: 

joelsonlopesm@gmail.com. 
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BANCO DE DADOS TEÇA: UM MAPEAMENTO DA TEMÁTICA DAS 

POPULAÇÕES NATIVAS NAS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO 

GOVERNAMENTAIS DE SANTA CATARINA 

 Daniel Plautz6  

Cintia Régia Rodrigues7 

 

Resumo 

O debate em torno da diversidade étnico-cultural no Brasil foi exposto a partir da 

elaboração da Constituição de 1988, ocorrendo significativas mudanças no campo das 

relações interétnicas. A Funai (Fundação Nacional do Índio)  passa a coexistir com 

demais entidades que lutam pelo reconhecimento dos direitos indígenas. Surgem diversos 

órgãos que tratam dessas questões, tanto em nível federal, quanto estadual e municipal. 

Além disso, os espaços também vão sendo tomado pelas ONGs e movimentos sociais 

particulares. Dado o novo contexto, surgem também novos espaços de discussão e amplas 

redes de apoio às populações nativas. Deste modo, o objetivo do presente trabalho é 

investigar quais são as instituições que tratam da questão das populações nativas no Vale 

do Itajaí, e em Santa Catarina como um todo, e também na perspectiva nacional, 

destacando suas ações e os trabalhos produzidos sobre o tema. Essas instituições, bem 

como seus trabalhos, estão sendo incluídos em um banco de dados que posteriormente 

será disponibilizado ao público através do NEI (Núcleo de Estudos Indígenas) na FURB. 

A partir desses dados e o incentivo a discussão de conhecimentos de diferentes culturas 

poderá sinalizar a elaboração de distintas representações acerca dos aspectos culturais e 

sociais na região, promovendo o encaminhamento de outras pesquisas a partir dos 

diferentes dados e enfoques levantados.  

 

Palavras Chaves: Nativos, Instituições, Banco de dados, Santa Catarina. 
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7 Docente do Departamento de História e Geografia - FURB 
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OS DIVERSOS ESPAÇOS OCUPADOS POR OSVALDO MELO (1893-1970) NA 

IMPRENSA E NA POLÍTICA DE FLORIANÓPOLIS NA DÉCADA DE 1930 

Luiz Cláudio São Thiago de Melo Altenburg8 

 

Resumo (25 linhas) 

Luiz Osvaldo Ferreira de Melo (1893-1970) é bastante conhecido no meio espírita, tendo 

sido fundador da Federação Espírita Catarinense (1945) e primeiro presidente durante 23 

anos. Mas é na parte da imprensa e da política que o focaremos. Membro da Academia 

Catarinense de Letras (ACL) desde o começo de suas atividades, e também do Instituto 

Histórico e Geográfico de Santa Catarina (IHGSC), Osvaldo Melo, como era mais 

conhecido, atuou também na imprensa de Florianópolis, nos jornais A República e O 

Estado. Foi funcionário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, onde se 

aposentou, e orador em eventos oficiais do Governo de Santa Catarina. A presente 

comunicação procura analisar alguns dos seus artigos de jornais, quais os assuntos 

debatidos, sua relação com o governo e a vida política de Florianópolis, sua ligação com 

membros da ACL e do IHGSC, e, também, sua vida político partidária, visto que foi 

membro do Partido Liberal Catarinense e do Partido Social Evolucionista. Foi também 

candidato a vereador na década de 1930. Esta comunicação procura também analisar que 

implicações sua vida política teve em sua vida cultural e na imprensa do Estado e como 

aparecem nos jornais as relações dele com outros membros da política de Florianópolis, 

membros da ACL e do IHGSC. Este trabalho é um desenvolvimento da pesquisa em 

andamento do Mestrado em História Cultural na UFSC.   

 

Palavras Chaves: Imprensa, Partidos Políticos, Cultura de Classe.  
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A exposição de material nazista: Análise acerca da política de repressão do Estado 

Novo aos povos de origem germânica em Santa Catarina 

Joeci de Oliveira Junior¹ 

 

Resumo 

Nos anos que antecederam a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em 22 de 

agosto de 1942, por ordem do Departamento de Ordem Política e Social – DOPS, a polícia 

fazia investidas na capital catarinense e nos municípios do interior, recolhendo material 

que fazia alusão ao Nazismo, Fascismo e Integralismo. Esse material foi organizado em 

uma exposição em Florianópolis, em 27 de julho de 1942, com intuito de mostrar a 

população o trabalho da força policial na repressão aos simpatizantes do Nazismo, e 

provocar sentidos de medo daqueles que, naquele momento eram considerados inimigos 

da Pátria brasileira: os italianos e alemães. No Estado de Santa Catarina, desde a chegada 

dos imigrantes alemães e italianos, em meados do século XIX, era grande a presença de 

colônias com descendentes de povos germânicos. Esta exposição aconteceu no ano de 

1942 e no ano seguinte foi levada também para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Sobre esta exposição foi produzido um álbum por um dos integrantes do DOPS de Santa 

Catarina, com fotografias da exposição, recortes de jornais noticiando o seu 

acontecimento nas cidades em que ela estava, bem como outros tipos de documentos 

relacionados à mesma. A proposta deste trabalho é partir da análise inicial deste álbum 

para entender o momento político vivido por Santa Catarina e pelo Brasil neste contexto 

do Estado Novo e do posicionamento do Brasil dentro da Segunda Guerra Mundial, bem 

como analisar estes traços de autoritarismo como integrantes da cultura política do Brasil.  
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“O ROCK ERA TUDO”: MEMÓRIA E PERTENCIMENTO SOBRE A CENA 

DE ROCK EM FLORIANÓPOLIS A PARTIR DA HISTÓRIA ORAL (1980-1990)  

 

Carlos Eduardo Pereira de Oliveira9 

 

Resumo (25 linhas) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a cena de rock em Florianópolis na década 

de 1980, evidenciando os embates entre memória e esquecimento, e a noção de 

pertencimento, através de entrevistas realizadas com atores sociais desse período. 

Relacionando autoras como Verena Alberti e Marieta de Moraes Ferreira, na discussão 

dos usos, limites e possibilidades da história oral, além de Maurice Halbwachs, Michael 

Pollack e Beatriz Sarlo, na esteira dos estudos sobre as relações entre história e memória, 

investigam-se as redes de sociabilidades que existiam em Florianópolis na década de 

1980, com foco na cena de rock florianopolitana. O trabalho se insere na perspectiva da 

História do Tempo Presente, uma vez que levanta questões que ainda reverberam na 

sociedade, deixando heranças dos atores sociais, e, desta forma, podendo articulá-las com 

as vicissitudes do presente. Entende-se o presente, neste ponto, como um presente do 

passado incorporado, onde o segundo ainda se faz sentir no primeiro, sendo esta uma das 

singularidades da História do Tempo Presente. Nesse viés, a história do rock, e, no caso 

deste trabalho, sobre uma cena da qual não existem diversas fontes que a abordem, a 

história oral entra como uma ferramenta metodológica essencial na sua problematização. 

A memória, nesse caso, é encarada como uma fonte de análise para o historiador, que 

precisa defrontar o aspecto de verdade pleno na qual ela ganha por aquele que rememora. 

Além disso, ter claro que a memória é mutável, nos mais diversos aspectos, onde ela 

adquire novas feições e colocações na medida em que o tempo avança. Ela é um fio de 

um relato, um fragmento temporal, que somente irá ganhar sentido a partir da narrativa. 

Dessa forma, veremos como a história oral vai ao encontro da história do rock, com ênfase 

na cena musical evidenciada em Florianópolis na década de 1980. Para isso, através das 

entrevistas, levantam-se questões que lançam luz sobre os aspectos da memória e do 

pertencimento dos atores entrevistados, com foco na análise das redes de sociabilidade 

que construíam a cena em questão.  

Palavras Chaves: Memória, pertencimento, cena musical.   
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