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Memória e história: comunicação e documentação   

no processo do registro da luta. 

Aldo Escobar 

 

Relato da experiência do Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro (CPV) nas 

décadas de 1970-1990 como um agente no processo de registro das ações dos 

movimentos sociais, tendo como principais ferramentas a comunicação e a   

documentação populares. Qual foi o contexto político em que se desenvolveu  esse 

trabalho documental? Qual foi a metodologia de documentação utilizada   

para organizar a memória dessa luta? Como se deu a prática de produção 

da  comunicação e a circulação de notícias, propostas, reflexões, análises, 

convocatórias, ações pedagógicas, de mobilização e   

organização, avaliações, relatórios, denúncias, derrotas, conquistas  etc.? 

O objetivo é mostrar que o CPV não foi um mero depositário de documentos impressos 

e audiovisual, mas um centro dinâmico de difusão da memória viva   

e de articulação de outros centros de documentação com a mesma prática e a mesma 

relação com os movimentos sociais. No campo da luta ideológica contra a ditadura 

militar e contra a exploração do capital, o CPV   

contribuiu com a circulação horizontal da informação produzida pelos trabalhadores e 

para os próprios trabalhadores. 

O CPV nasceu no início da década de 1970 e hoje reúne um acervo de  milhares de 

documentos que representa a atuação dos variados movimentos organizados dos 

trabalhadores no País durante mais de três décadas. 

 

Projeto Memória da OSM-SP - Protagonistas na   

história e memória dos trabalhadores. 

Sebastião Lopes Neto 

 

O Projeto Memória da OSM-SP desde seu lançamento em 2007 tem como 

foco  recuperar a história e a memória da Oposição Sindical Metalúrgica da  cidade de 



São Paulo. Para desenvolver esta tarefa têm envolvido por um   

lado, os militantes, os metalúrgicos, os apoiadores que atuaram no movimento sindical e 

popular em torno desta Oposição Sindical e por outro, os   

arquivos e centros de memória, os pesquisadores e interessados em geral, estabelecendo 

um diálogo contínuo na construção deste projeto de memória. Neste sentido, forma uma 

rede de rememoração, valorização e   

preservação da memória e história dos trabalhadores sob a orientação dos seus próprios 

protagonistas, os militantes da OSM-SP. 

Uma forma encontrada para construir esta rede de participantes são os encontros 

regionais, que reúnem os participantes por setores da cidade como   

acontecia nos tempos da Oposição. Nestes encontros são debatidos temas específicos da 

história da OSM-SP e em momentos oportunos são gravados   

depoimentos, doados documentos e organizados os próximos passos do trabalho.  

Estes momentos tornam-se, sobretudo, um espaço de socialização e recriação da rede de 

militantes com o propósito de valorizar as memórias de luta e passá-las as gerações 

atuais e futuras.A OSM-SP atuou nas eleições sindicais desde 1967 até 1993. Suas 

principais   

bandeiras foram a luta contra a estrutura sindical e a organização dos trabalhadores em 

seus locais de trabalho. Teve uma estrutura organizativa complexa e democrática, desde 

os grupos, comissões de fábricas, até os   

setores reunidos por região da cidade e uma coordenação geral. 

As ações direcionadas para a recuperação, organização e difusão do  arquivo da OSM- 

SP e para a coleta de entrevistas e, sobretudo, para a   

valorização da memória das lutas dos trabalhadores metalúrgicos, têm sido os focos 

principais do Projeto Memória ao longo dos seus quatro anos de   

existência. 

 

 Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Cimento   

Cal e Gesso de São Paulo - “Sindicato dos Queixadas”. 

Salvador Pires 

 

O Distrito de Perus, na capital de São Paulo, foi palco, nas décadas de 50 e 60, das mais 



longas greves da história do país. O movimento operário,   

conhecido como Greve dos “Queixadas”, mobilizou à época os mais  diversos setores 

sociais, teve cobertura na imprensa, foi tema de  documentários, teses acadêmicas e 

repercutiu em todo o Brasil e mesmo fora de suas fronteiras. 

Toda essa importância não decorreu apenas de sua longa duração, mas ainda  pelo 

caráter não-violento que norteou a resistência operária. É significativo assinalar que o 

movimento soube incorporar demandas sociais   

que só recentemente adquiriram plena maturidade, pois que para além da simples 

reivindicação trabalhista, a Greve dos “Queixadas” trazia em seu bojo outros elementos 

fundamentais. 

Naquele momento, vinculada à poluição provocada pelo pó de cimento lançado à 

atmosfera pela fábrica, com todas as consequências nocivas às pessoas e ao meio 

ambiente, constou da pauta das negociações do sindicato   

dos trabalhadores o item relativo à preservação ambiental. 

Vitorioso não apenas pelos resultados de curto prazo que alcançou, mais  ainda em 

função das preocupações centrais da sociedade moderna, o  movimento dos 

trabalhadores da Perus exerceu considerável  influência no   

meio sindical, político e social, através de um combate que aliava formas de lutas 

originais com reivindicações que extrapolavam os próprios marcos espaciais da fábrica 

onde acontecia. 

Sendo assim, além de inúmeros depoimentos dos “Queixadas” gravados em fita cassete, 

identificamos e classificamos vários documentos da época das   

greves e trabalhamos para que a antiga fábrica de cimento seja transformada  em um 

Centro de Cultura e Lazer dos Trabalhadores.  Que outro reconhecimento mais 

significativo poderia ser dado ao movimento que incorporou, de fato, a   

ideia de preservação em suas lutas, senão o de realmente preservar o mundo material, e 

também fundamentalmente imaterial onde viveram, sonharam,   

trabalharam e lutaram esses homens. 

 

Centro de Documentação e Memória? Para que serve   

isso? 

Iraní Dias de Menezes 



 

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Plásticas e 

Similares de São Paulo tem uma longa história de lutas,forjada ao longo de muitos anos, 

que teve início em 1933 com a fundação do   

Syndicato dos Operários na Fabricação de Gaz em São Paulo. Este sindicato deu origem 

ao Sindicato dos Operários e Empregados na Fabricação de  Produtos Químicos e 

Industriais, e finalmente no ano de 1941 foi fundado o   

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São Paulo. Em 

1947 o Sindicato é acusado de desenvolver atividades comunistas e permanece sob 

intervenção do governo até 1950. O golpe   

militar de 1964 trás de volta os interventores de 1947. O ano de 1982 marca a vitória da 

chapa de oposição aos pelegos, uma grande conquista não só   

da categoria como também do movimento sindical. Em 1994 acontece a  unificação com 

o Sindicato dos Plásticos. 

A diretoria do Sindicato investiu e continua investindo muito para que essa   

história fosse recuperada. Foi contratada uma equipe especializada, a fim 

de  transformar a grande massa documental acumulada durante décadas em um Centro   

de Documentação. Foram dois anos de muito trabalho até que a documentação fosse 

triada, identificada, higienizada, ordenada segundo um plano de classificação e 

acondicionada. O grande investimento agora consiste na informatização desse acervo e 

na criação de um portal para  sua divulgação. E essa divulgação é importante não só 

para os  acadêmicos que têm aqui um rico material de pesquisa, mas também para que  a 

categoria saiba que tudo o que foi conquistado até hoje é fruto de muita  luta, muito 

esforço físico e moral. Para que quando se disser a um jovem   

operário que seu sindicato tem um Centro de Documentação e Memória não  se ouça 

dele: “Centro de Documentação e Memória? Pra que serve isso?” 


