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JOÃO CARUSO SCUDERI – UMA (RE)CONSTRUÇÃO POLÍTICO-ECONÔMICA 
ESTADUAL E REGIONAL. Talía Lívia dos Santos Cassol, Ernesto Cassol (orient.) (URI). 
No projeto pretende-se investiga a biografia de João Caruso Scuderi (1908-1978) como homem público 

representativo, em âmbito regional e estadual, do modelo político e econômico predominante no Brasil entre os anos 
de 1930 e de 1964. Para tanto, é necessário resgatar documentalmente as características dos modelos históricos de 
ocupação a fim de instrumentar com melhor conhecimento de causa a caracterização e a concretização de processos 
de desenvolvimento na região Alto Uruguai (RS). Como método investigativo, foram utilizadas fontes jornalísticas 
(jornal A Voz da Serra, no período de 1945 a 1978), bibliográficas (O Colapso do Populismo no Brasil, de Octávio 
Ianni; O Governo de João Goulart, de Moniz Bandeira e outros) e orais que, através de análises e interpretações, 
constituíram a base documental para a confirmação da hipótese inicialmente estabelecida. Findando o período de 
estudo, algumas hipóteses e conclusões foram alcançadas. Comprova-se que a pessoa de João Caruso Scuderi, na 
esfera política, figurou como instrumento de propagação do modelo Populista que o Brasil vivenciava. Em âmbito 
regional, concebe-se João Caruso como fomentador e precursor do incentivo desenvolvimentista no Estado e, 
sobretudo região Alto Uruguai do RS, através da canalização de recursos financeiros, estímulo industrial e 
principalmente ênfase no setor rodoviário para escoação da produção regional. Tem-se também como resultado a 
comprovação da tendência reformista que João Caruso Scuderi adotara, procurando um modelo sócio-econômico 
intermediário entre o capitalismo liberal e o socialismo. Tal posicionamento sofre influência direta das idéias de 
Alberto Pasqualini e das Encíclicas sociais da Igreja Católica. O golpe de 64 contra o Governo João Goulart e suas 
Reformas de Base cassam Caruso e afastam o Projeto político do então PTB. O ideário político de Caruso é 
derrotado em 64 apenas por um golpe de força ou pela sua insuficiente solução à problemática maior do país? 
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