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Redes de documentação e memória popular – a   

partir da experiência do Centro de Pastoral Vergueiro (CPV) – décadas de 1970-80. 

Paula Ribeiro Salles 

 

O Centro de Pastoral Vergueiro, guardião de parte significativa da documentação dos 

movimentos sindicais e populares que emergiram no final da década de 1970 e se 

consolidaram na década de 1980, fez parte de uma rede de entidades que prestavam 

assessoria aos movimentos sociais e estavam atentos em produzir o registro das lutas 

como forma de fermentação para novas lutas. Desta forma, acabaram por se tornar 

produtores de memória daquele período. A mobilização para este tipo de trabalho em 

rede aconteceu desde 1977 quando foi realizado o “I Encontro Nacional de Centros de 

Documentação”. Neste encontro participaram: CEDIV – Vitória, CEDOC –  Belo 

Horizonte, CEAS – Salvador,  CEDI – RJ, CPV – São Paulo, ADITEPP   

– Curitiba.  

Ao longo da década de 1980 vários encontros são promovidos em nível nacional e 

alguns em nível regional. No arquivo do CPV está bem documentado o “II Seminário de 

Documentação Alternativa” que aconteceu em 1985 em   

Olinda. Nos registros das avaliações individuais estão representados 6 estados, 8 

cidades e 16 centros, dentre eles o CEDEC – Centro de Estudos de   

Cultura Contemporânea (São Paulo – SP), a FASE NACIONAL - Federação de Órgãos 

para Assistência Social e Educacional (Rio de Janeiro – RJ) e  o   

SEDIPO – Serviço de Documentação e Informação Popular (Recife - PE). 

Outra importante iniciativa foi a “Consulta Latino-Americana de Documentação e 

Comunicação Popular – CLADOCOP” organizada pela CELADEC – Comisión Latino 

Americana de Educación Cristiana, em 1979 na cidade de Lima- Peru com o objetivo de 

mapear as ações de documentação e  comunicação popular na região. Lá estiveram 

presentes 14 países e 30 centros. 

Pretendemos apresentar esta rede de documentação, as reflexões e ações que 

propunham, entendendo o papel destes centros interligados nas lutas  populares 

travadas. Lembramos que conhecer esta rede é conhecer onde foi   

documentada a memória popular daquele período o que pode 

contribuir  significativamente para novas pesquisas. 

 



Trabalho e trabalhadores na proposta do Museu do   

Trabalho e do Trabalhador em São Bernardo do Campo 

 

Hélio da Costa 

   

O trabalho tem como objetivo apresentar as principais diretrizes do Museu do Trabalho 

e do trabalhador em São Bernardo do Campo, cidade que entrou para   

imaginário nacional como a Detroit brasileira e posteriormente como a "República 

Sindical de São Bernardo".A proposta do Museu está na sua fase   

final e as suas diretrizes procuram resgatar os principais momentos da história social do 

trabalho na região, sem  perder de vista, as conexões  dessa história com a dimensão 

nacional e internacional do mundo do trabalho  nos diversos aspectos. 

 

Da historiografia aos bancos da escola: o tema do trabalho e dos trabalhadores nos 

livros didáticos de História do Brasil no século XIX 

 

SILVIA REGINA FERRAZ PETERSEN 

 

A comunicação tem por objetivo analisar as repercussões da produção  historiográfica 

sobre o trabalho e os trabalhadores nos livros escolares de   

História do Brasil elaborados entre outros, pelos seguintes autores:  Henrique Luiz de 

Niemeyer Bellegarde, Jose Ignácio de Abreu e Lima, Joaquim   

Manoel de Macedo, Luiz de Queiroz Mattoso Maia, João von Frankenberg, 

Maria Guilhermina Loureiro de Andrade, João Ribeiro, Basílio de Magalhães, Osório 

Duque Estrada, Alfredo Balthazar da Silveira e Rocha Pombo. A   

análise procura identificar e analisar nessas obras as presenças e  ausências temáticas 

em relação ao trabalho e trabalhadores, os problemas  centrais que ocupam a atenção 

dos autores, as concepções de história que   

lhes servem de referência, os vínculos com a produção historiografica da  epoca e as 

permanências ou transformações que se verificam na abordagem do  

tema ao longo dessas décadas. 

 

DO FUNDO DA MINA À VITRINE DO MUSEU: A NOVA PROPOSTA   

MUSEOGRÁFICA DO MUSEU ESTADUAL DO CARVÃO (ARROIO DOS 



RATOS, RS) 

Benito Bisso Schmidt e Letícia Bauer 

 

Cada vez mais, os historiadores profissionais têm sido chamados a atuarem em  espaços 

voltados à guarda, organização e exibição do patrimônio   

histórico, como arquivos, memoriais e museus. Paralelamente, não são  poucas as 

iniciativas voltadas à patrimonialização de processos, experiências, fatos e personagens 

do “mundo do trabalho”. Levando em   

conta esses processos, o presente trabalho pretende apresentar e discutir a  formulação 

da proposta museográfica elaborada para o Museu Estadual do   

Carvão, localizado no Município de Arroio dos Ratos (RS), a partir de questões como: 

1) as tensões entre história acadêmica e memória comunitária; 2) as dificuldades para 

conciliar, na proposta expositiva, as   

diferentes escalas possíveis de observação da experiência mineira e 3) a necessidade de 

um olhar multidisciplinar para a elaboração da mostra. 

 

Experiencias de formación político-sindical en   

Argentina en los años 1960 y 1970. 

Gabriela Scodeller 

 

En el marco de la Alianza para el Progreso, el ímpetu dado a la educación obrera como 

una actividad estratégica con el fin de difundir una determinada ideología, se torna 

evidente si uno mira el financiamiento que fue destinado   

por parte de las distintas organizaciones internacionales de trabajadores a cursos, 

publicaciones y a la creación de distintas instituciones especializadas. A su vez, en el 

contexto de radicalización que siguió a la   

Revolución Cubana, en distintos países latinoamericanos se desarrollaron un importante 

número de experiencias de formación, que con diversas trayectorias y tradiciones, 

obtuvieron disímiles resultados y niveles de   

institucionalización. 

Sin embargo, el tema de la formación político-sindical ha sido una materia poco visitada 

por los historiadores. Para América Latina, los estudios son escasos y sólo en algunas 

ocasiones profundizan en la temática. Nuestra   

propuesta busca poner el foco en el tema de la educación obrera como un campo de 



disputa entre las diferentes organizaciones internacionales, analizando también los 

modos en que sus programas educacionales circularon y   

fueron traducidos en los contextos locales, es decir, cómo estos fueron resignificados o 

cuestionados por los trabajadores y sus organizaciones. 

Esta ponencia toma como caso las experiencias sistematizadas de formación político-

sindical desarrolladas en Argentina durante las décadas de 1960 y   

1970. Analizamos aquellas experiencias que definen como su preocupación el  de 

potenciar la formación de dirigentes o activistas sindicales para la  lucha e intervención 

gremial, que sean impulsadas por distintas instancias   

organizativas gremiales. Se atiende al contenido y forma tanto pedagógica como política 

de la formación, los actores intervinientes (promotores, docentes, asistentes); la relación 

con el contexto en que estas prácticas   

se desarrollan y particularmente la intensidad del conflicto social. Se trabaja en base a 

bibliografía secundaria, fuentes orales y  documentación de archivos nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 


