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O presente trabalho se propõe a analisar a sustentação oral produzida em 2003, pelo advogado 

de defesa de Siegfried Ellwanger Castan, conhecido escritor e dono da antiga editora Revisão, 

julgado por produzir livros que questionam o Holocausto Judaico durante o período nazista. A 

defesa almejava um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal, visando livrar o 

cliente dos efeitos da condenação em instâncias inferiores por racismo. Para tal, arguiu 

inexistência de crime, por ser a questão meramente de cunho ideológico. Como metodologia, 

buscar-se-á sustentação em Le Goff (1990), para questão referente à memória, procurando 

evidenciar elementos não perceptíveis, homogeneizados em um discurso eufêmico, que busca 

ancorar-se, erroneamente, no preceito da liberdade de expressão. A fala do advogado, através 

de um artifício retórico, produz um tipo de imagem que remete à distorção de um fato. Esse 

aparelho técnico convenceu a três Ministros do Supremo Tribunal Federal, embora a 

condenação fosse mantida por maioria. Quanto à intersecção do Direito com a História, 

Thompson (1987, 1998) dará o suporte necessário relativo às reflexões acerca das noções de 

crime e direito. Considera-se o trabalho relevante, pois é possível encontrar na web livros os 

pensamentos da editora Revisão, que fomentam o ódio e a violência em grupos de extrema 

direita, através de um argumento duvidoso de autoridade, descompromissado com a 

metodologia historiográfica. Resultados parciais indicam que a condenação do editor não foi 

suficiente para impedir a reverberação de suas ideias violentamente contestadoras. 
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CONHECIMENTOS TRADICIONAIS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DA CIDADE DE PIRATINI/RS E 

O ÓBICE À SUA DIFUSÃO E PERSISTÊNCIA POR MEIO DA ORALIDADE 
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Palavras-chave: Quilombola; Memória; Oralidade. 

As comunidades quilombolas são detentoras de uma rica gama de saberes, com um arcabouço 

que permeia diversos campos do conhecimento humano, como o da agricultura e da medicina 

alternativa. Outrossim, foi por meio desse multifacetado conjunto de práticas que estas 

coletividades puderam, e ainda podem, garantir a subsistência de suas culturas e sua 

resistência fora dos centros urbanos. Não obstante, a perpetuação das memórias desses grupos 

sociais encontra barreira nas novas gerações, uma vez que esse complexo cultural tem sido 

transmitido através da oralidade e essas, em sua maioria, não demonstrem interesse por 

manter e repassar esses saberes. 

Desta forma, questionou-se o modo como os conhecimentos tradicionais das comunidades 

quilombolas encontram obstáculo para sua constância por intermédio da oralidade. Pretendeu-

se examinar, assim, os empecilhos encontrados para a transmissão oral das memórias 

comunitárias para as novas gerações e a repercussão que esta situação tem demonstrado.  O 

trabalho utiliza-se do método indutivo e da pesquisa etnográfica, analisando entrevistas 

semiestruturadas realizadas em comunidades quilombolas da cidade de Piratini/RS e 

conceitos doutrinários para a compreensão do tema proposto. Com esse estudo, objetiva-se 

concluir como se processa o óbice à difusão e a persistência dos conhecimentos comunitários 

por meio da oralidade e encontrar alternativas para a salvaguarda dessas memórias coletivas.  
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DIREITO À MEMÓRIA:  

LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE MUSEUS DE 

MEMÓRIA NA AMÉRICA LATINA E ANGLO-SAXÔNICA 

Ruan Lombardy Medeiros - UFPEL 

FAPERGS - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 

 

É possível dizer que nos últimos vinte anos vêm ocorrendo uma série de ações que 

reivindicam o direito à memória e a luta pela verdade nos países latino-americanos afetados 

por violações sistemáticas dos Direitos Humanos. 

Essa pesquisa se debruça sobre os chamados Museus de Memória, projetos 

contemporâneos destinados a (re)construir, discursivamente, a experiência do trauma coletivo 

e as reparações simbólicas pelas violações dos Direitos Humanos e pelo esquecimento e que 

compõem a categoria de Sítios de Consciência. 

Esses museus compõem um projeto político de recuperação da memória traumática de 

períodos marcados pela violência de Estado. Trazem consigo o duplo papel de desvelar o 

passado e atuar como conscientizadores de sujeitos no presente. Para compreendê-los é 

fundamental que sejam analisados a partir das premissas da Museologia, ou seja, da complexa 

relação do homem frente a realidade da qual seleciona fragmentos, traços, reinserindo-os em 

uma nova realidade e deles fazendo uso de acordo com suas necessidades  

Abordado como um fenômeno, o Museu constrói discursos possíveis sobre o passado 

através dessa eleição de bens patrimoniais. Essa premissa, no entanto, parece ser posta em 

suspensão quando os bens a que nos referimos são traços e evidências de um passado pautado 

pelo sofrimento. É nessa direção que esse projeto se orienta, ou seja, a de buscar 

compreender, através de um estudo de recepção, essa relação (estabelecida ou não) do público 

com as referências expograficamente construídas nesses museus centrados na experiência da 

dor. 

 

Palavras-Chave : Memória; Direito; Museus de Memória; Sítios de Consciência; Justiça de 

Transição; 
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 INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE EM PROCESSOS TRABALHISTAS DA 
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No ano de 1945, na cidade de Porto Alegre, foi construído o lanifício chamado Laneira 

Brasileira. Por conta da privilegiada localização geográfica da cidade de Pelotas nas rotas de 

comércio de lã, entre 1948 e 1949 a empresa mudou-se para cá. Foi precursora na sua 

especialidade, desde a introdução do tratamento de lã pelo seu fundador e presidente, Sr. 

Moises Llobera Gutes, tornando-se referência e marco no setor de lã da região, no entanto, 

declarou falência no ano de 2003 e por fim fechou suas portas em abril do mesmo ano. 

Em 1985, a empresa passou por um laudo pericial, no intuito de coletar elementos 

relacionados às condições de segurança, higiene e Medicina do trabalho na fábrica, segundo a 

legislação da época, portaria de nº 3214 de 8 de julho de 1978. O laudo visava definir os 

locais onde eram devidos adicionais de insalubridade e periculosidade, ou seja, examinavam-

se aspectos relacionados ao assunto como: níveis de insalubridade; agentes determinantes de 

insalubridade; se os trabalhadores eram expostos a situações de perigo, assim como as normas 

regulamentadoras da portaria nº 3214. Diante disso, se faz necessário investigar as principais 

demandas dos trabalhadores no ano de 1985, voltando-se principalmente para questões como 

o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade; se houve acidentes de 

trabalhos ou até mesmo problemas de saúde por displicência da fábrica, questão que é tratada 

no laudo pericial. 

 

Laneira; Insalubridade; Periculosidade. 



III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 

 

 

A FRAGILIDADE DO AUXÍLIO MATERNIDADE NOS ANOS INICIAIS DA CLT 

Larissa Mireli Toni – UFPEL 

 

O Arquivo da Justiça do Trabalho de Pelotas possui mais de 100 mil processos datados de 

1936 a 1995. Entre os anos iniciais, 15% das demandas eram de mulheres e, destes, grande 

parte era arquivada ou julgada improcedente (GILL, 2015).  Foram analisados processos da 

década de 1940 em que o Frigorífico Anglo aparece como reclamado e cujo tema do embate 

são irregularidades na concessão do auxílio maternidade. Percebe-se que a CLT não 

cristalizou os direitos trabalhistas como se esperava, eis que, mesmo após a sua 

promulgação, inúmeros decretos-lei foram elaborados (NASCIMENTO, 2011). Além disso, da 

análise dos processos, se depreende que apesar dos dirigentes do Frigorífico Anglo 

acreditarem que sua atuação se dava dentro da lei, a situação não era essa, principalmente 

quando se tratava dos direitos das mulheres gestantes, as quais para garantirem seu retorno 

na próxima safra, deveriam se demitir voluntariamente caso engravidassem (DA SILVA, 

1999). O auxílio maternidade, principal direito trabalhista da mulher gestante, demonstrou-

se instituto extremamente frágil na análise dos processos. Diante disso, estudar a história 

dos direitos trabalhistas das mulheres é relevante para se verificar a evolução ou não de sua 

aplicação. Pretende-se demonstrar que, setenta anos depois da promulgação da CLT e, 

agora, com a reforma trabalhista, os direitos das mulheres, principalmente gestantes, 

permanecem sendo violados, explicitando as questões de gênero presentes nos 

estabelecimentos empregadores, os quais, na maior parte das vezes, não atendiam as 

necessidades das mulheres. 

Palavras-chave: auxílio maternidade; CLT; Pelotas. 
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FOTOGRAFIAS ESCOLARES: SELEÇÃO E METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Magda de Abreu Vicente-PPGE/FaE/UFPEL.  

Esta comunicação tem o objetivo de evidenciar o caminho metodológico utilizado para 

selecionar e analisar as fotografias escolares a partir do acervo da Fundação Rural Cristã Rachel 

Mello, que manteve em Pelotas a Escola de Normalistas Rurais Imaculada Conceição (ENRIC), 

o Colégio Primário Rural Santo Antônio (CPRSA) e ao internato A Minha Casa Rural.  Aqui, 

analisa-se as fotografias relacionadas apenas a ENRIC, criada em 1955, e ao internato, criado 

em 1949. Quanto ao acervo, ao todo foram encontradas mais de 120 fotografias, que se 

vinculavam a história dessas instituições educativas. Os procedimentos metodológicos 

utilizados para a escolha e análise dessas fontes se embasam principalmente em alguns autores 

como: Abdala (2013); Kossoy (1989); Burke (2004) e Souza (2001). O suporte teórico tem 

embasamento na História Cultural, principalmente a partir de: em Chartier (1988), Burke 

(2008), Pesavento (2005) e Le Goff (2003). Conclui-se que a catalogação e organização do 

acervo fotográfico, por si só, evidencia uma representação dos interesses e intenções de tais 

projetos educativos e, portanto, se faz relevante para o entendimento da história da formação 

de professores rurais. Também, as fotos demonstraram a pouca aproximação com ideologias 

voltadas para a formação agrícola e pecuária naquele espaço educativo, predominando, através 

do retrato e da imagem, uma representação de inculcação de hábitos religiosos e de valores 

cívicos e morais, em detrimento de uma educação rural.  

PALAVRAS-CHAVE: Fotografia, metodologia e formação docente rural.   
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A IMIGRAÇÃO ALEMÃ E A JUSTIÇA DO TRABALHO: INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO DA LIGHT  

AMANDA ISHIZAKA PENNY 

LORENA ALMEIDA GILL 

 
 

 

No princípio do século XX, The Rio Grandense Light and Power Syndicate Limited 

era a empresa prestadora de serviços elétricos na cidade de Pelotas/RS, tendo sido pioneira no 

fornecimento de bondes elétricos, a partir de 1915. A empresa esteve envolvida em inúmeros 

inquéritos administrativos, dentre os quais um será aqui apresentado.  

Em 1ºde abril de 1943, a empresa, representada por seu procurador, agindo conforme 

o Regulamento da Justiça do Trabalho, apresentou posicionamento sobre o inquérito 

administrativo 379/43, contra os empregados Ernesto Heyne, Frederico Poepping, Germano 

Schmill, Henrique Niemann, Otto Daue Carlos Jeissmann. Todos eram de nacionalidade 

alemã e sofreram acusações de faltas graves, como disseminação de propaganda nazista e 

roubo de materiais. Eles trabalharam até dezembro de 1941, quando foram despedidos pela 

reclamante, com a justificativa de prevenção a um possível ato de boicote ao serviço de 

energia elétrica, dado o contexto de suas nacionalidades e o período da Segunda Guerra 

Mundial. Apesar disso, o Egrégio Conselho Regional do Trabalho determinou a readmissão 

dos funcionários, porém a empresa não lhes outorgou mais nenhuma atividade, pois não eram 

considerados de confiança. Essa circunstância envolveu um possível preconceito étnico, 

relacionado à chegada de uma empresa norte-americana, que assumiu o serviço de 

eletricidade em Pelotas causando um expressivo número de demissões. A empresa Light 

declarou que as demissões se baseavam na legislação e se defendeu através de uma série de 

inquéritos administrativos. 

 

 Elétrica; Light; Preconceito étnico. 
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OS PROCESSOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE PELOTAS ENTRE 1940-1950: 

RELAÇÕES TRABALHADORAS E SINDICAIS 
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 O trabalho tem por objetivo compreender as relações entre sindicatos e trabalhadores, a 

partir dos processos da Justiça do Trabalho (JT). O período dos anos de 1930 trouxe diversas 

transformações sociais, sobretudo no mundo do trabalho, com as mudanças na legislação 

trabalhista com a construção das Juntas de Conciliação; a partir de 1941 com a JT e em 1943 

com a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O foco principal desta pesquisa é analisar 

os processos trabalhistas da Comarca de Pelotas entre os anos de 1940 e 1950, com o intuito 

de entender as diversas motivações dessas ações judiciais atreladas a participação sindical, 

sendo ela obrigatória até meados da instalação da Justiça em 1941 onde se torna facultativa a 

participação dessas entidades, sempre buscando considerar o atrelamento estatal dessas 

organizações. Até o momento foram analisados cerca de 50 processos, nos quais se pode 

constatar cerca de 23 diferentes sindicatos, com maior presença de dois em especial nos 

processos: o Sindicato dos Trabalhadores de Carnes e Derivados e o Sindicato dos 

Trabalhadores de Cargas e Descargas. Com essa pesquisa ainda inicial, é possível estabelecer 

a relação de uma maior presença dessas duas associações tendo em vista a forte atividade 

portuária e frigorífica da cidade. Este trabalho busca entender como se dava as relações entre 

estes trabalhadores e seus sindicatos. 

 

Sindicatos; Justiça do Trabalho; Trabalhadores. 
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A ARTE URBANA COMO REPRESENTAÇÃO POLÍTICA NAS RUAS DE PELOTAS.  
Mariana Braoio maaricavalcantti@hotmail.com – UFPEL  

 
A presente comunicação tem como base as pesquisas que estão sendo realizadas para um 
trabalho de conclusão de curso em História pela Universidade Federal de Pelotas. Esta 
dissertação pretende analisar o grafite e a pixação na contemporaneidade em Pelotas, 
cidade situada no Rio Grande do Sul. Através da metodologia da história oral, iremos coletar 
informações pertinentes para construir a trajetória histórica do grafite e da pixação na 
cidade. Por entender ser de extrema importância essas práticas urbanas e culturais, 
vinculadas ou não a demais práticas sociais, como um símbolo de resistências das urbes e 
de constantes choques com a noção de propriedade. O meio e a paisagem são mutáveis, 
investigaremos como se dá essas modificações no seio de uma cidade que segrega como 
Pelotas, para compreender a experiência pelo meio de indivíduos atuantes.  
 
Palavras chaves: ARTE, GRAFFITI, PIXO  
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