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Memória do Trabalho: Da preservação documental para a geração de 
conhecimento e ações culturais. 

 

Ian Damaceno1 
 
Resumo 
O Centro de Memória, Documentação e Hemeroteca Sindical “Florestán Fernandes” 
(CEMOSi) iniciou suas atividades em novembro de 1997, com o objetivo de recolher, 
organizar, catalogar, descrever e principalmente disponibilizar seu acervo de documentos 
referente às temáticas do Mundo do Trabalho, sobretudo sindical, operária e dos movimentos 
sociais da cidade e do campo. Além disso, atua na produção de vídeos-documentários e clips 
junto a comunidade abordando diversos tipos de conflitos da pela terra e pela água na região 
do Pontal do Paranapanema. Seu acervo é composto por conjuntos documentais produzidos e 
recebidos por entidades sindicais, operárias, organizações sociais populares, movimentos 
sociais, imprensa alternativa, partidos políticos de esquerda, e também por mídias de vídeos-
documentários e clips em formato digital e analógico, em grande parte, produzidos por 
pesquisas ligadas ao CEGeT (Centro de Estudos da Geografia do Trabalho). 

 

Palavras-chave: Memória; Acervo; Vídeos-documentários.  
 

Introdução 
 

 Por tratar-se de um relato sucinto das atividades desempenhadas pelo CEMOSi, este 

artigo não apresentará citações ou referências bibliográficas. Nele abordaremos a atuação 

deste projeto de extensão e seus resultados perante a comunidade acadêmica e também do 

Pontal do Paranapanema. 

 O Centro de Memória, Documentação e Hemeroteca Sindical “Florestan Fernandes” – 

CEMOSi, teve suas atividades iniciadas no mês de novembro de 1997 com o intuito de 

recolher, organizar, catalogar e principalmente disponibilizar seu acervo documental referente 

à temática sindical, operária, das organizações sociais populares e demais assuntos que 

tangem o mundo do trabalho e os trabalhadores. 

Como o CEMOSi, a UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
                                                 
1 Graduado em Arquivologia pela Faculdade de Filosofia e Ciências – Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” de Marília. Arquivista do CEMOSi (Centro de Memória, Documentação e Hemeroteca Sindical 
“Florestán Fernandes”.  E-mail: ian_damaceno@hotmail.com 
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dispõe, em algumas de suas unidades, de centros de memória e documentação ligados às 

Ciências Humanas e Sociais, como é o caso do CEDAP - Centro de Documentação e Apoio à 

Pesquisa - criado em 1973 localizado na Faculdade de Ciências e Letras em Assis, do 

CEDAPH - Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa Histórica - criado em 1983 

localizado na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais na cidade de em Franca e do 

CEDEM - Centro de documentação e Memória da UNESP - criado em 1987 localizado na 

cidade de São Paulo. Além de reunir variados conjuntos de documentos, o CEMOSi atua em 

outra frente que é a de produzir vídeos-documentários e clipes junto à comunidade acadêmica, 

à comunidade local e regional e aos trabalhadores envolvidos em diferentes conflitos, como 

pela terra e pela água, de acampados e assentados, trabalhadores migrantes, informais, 

condições de vida dentro e fora do local de trabalho, entre outros, sobretudo os que ocorrem 

na região do Pontal do Paranapanema. Como exemplo, podemos citar "Cana no Pontal; 

"Caminho das águas"; "Trabalho na Cana: o outro lado 

do progresso" e "Migração do trabalho para o corte da cana no Pontal do Paranapanema" 

Vale ressaltar que as atividades de produção de vídeos-documentários e clipes são realizadas 

com base nas pesquisas desenvolvidas no âmbito do Grupo de Pesquisa “Centro de Estudos 

de Geografia do Trabalho” (CEGeT). O CEGeT foi criado em maio de 1996 e, assim como o 

CEMOSi, é coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Thomaz Junior. 

A ligação entre o CEMOSi e o CEGeT não se limita apenas à mesma coordenação, uma vez 

que as atividades de pesquisa e extensão universitária - no âmbito do CEMOSi - acerca do 

acervo disponível para todos os interessados (pesquisadores, trabalhadores e a comunidade 

em geral) tem aproximado o debate científico com os temas que se destacam na conjuntura. 

 Além disso, com o intuito de fazer com que as informações acerca do mundo do 

trabalho sejam mais dinâmicas no modo de acesso, acoplamos às atividades do CEMOSi com 

as do OTIM – Observatório do Trabalho “István Mészáros”, o qual opera com um site/blog 

onde periodicamente, informações, artigos e notícias são postadas. Além disso, o OTIM, em 

pouco tempo, cumpre o papel de disseminador de divulgação, interpretações e aspectos 

marcantes da conjuntura do trabalho nesse turbulento século XXI. 

 Diante deste vasto acervo, podemos encontrar inúmeros documentos e documentários 

de diversas coleções que nos escancaram as penosas relações de trabalho na lavoura, os 

intensos embates da luta pela terra e pela reforma agrária, além de inúmeras notícias 

tendenciosas, que criminalizam aqueles que não aceitam permanecer inertes diante de todo 
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estecenário. 

 Além de contar com o auxílio de docentes, bolsistas e voluntários, o CEMOSi, desde 

2011, conta com a presença de um profissional arquivista que fornece diretrizes de 

classificação, higienização, acondicionamento, armazenamento, além de práticas de manuseio 

e conservação documental, para que esses documentos históricos permaneçam preservados.

  

Acervo Textual 
 

 O Acervo textual do CEMOSi é composto por aproximadamente 35 metros lineares de 

documentos textuais em diversos formatos, como livros, jornais, cartazes, folhas e 

encadernações. Encontra-se distribuído da seguinte maneira: 15 metros lineares de 

documentos em caixa arquivo, 06 metros lineares de documentos empilhados ou em maços, 

13 metros lineares em pasatas A-Z e encadernados, além de 03 metros lineares de documentos 

acondicionados em arquivo de aço (uma armário). Como destaque, podemos elencar no 

acervo, jornais de movimentos sindicais de segmentos bancários, metalúrgicos e docentes. 

Produzidos pelos próprios sindicatos, estes periódicos mostram a penosa luta entre a classe 

trabalhadora perante fábricas ou instituições da qual forneciam sua força de trabalho. 

Retratam greves por melhorias de condições de trabalho e salários, a resistência contra a 

privatização de alguns segmentos (bancários) e ainda elencam atividades desenvolvidas para a 

comunidade e para as famílias dos trabalhadores.  

 Outro tipo de documentação que merece destaque são os "Clippings luta pela terra", 

tanto no Pontal do Paranapanema quanto nas demais regiões do país. Esta parte do acervo é 

formada por diversos recortes de notícias publicadas em jornais, como a Folha de São Paulo; 

O Estado de São Paulo e o Jornal Imparcial, da cidade de Presidente Prudente, nas décadas de 

90 e início dos anos 2000. Estes recortes exibem as repercuções de ações tomadas por 

movimentos sociais, mostram a brutal repressão adotada por cidadãos civis e pela 

coorporação da Polícia Militar dos estados e ainda mostram o tratamento dado por parte da 

imprensa à Reforma Agrária.  
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Produções Filmicas 

  

 Além de atuar na preservação da memória e servir como fonte de acesso à informação, 

o CEMOSi trabalha em outra frente: a produção de vídeos documentários e de ensaios 

fotográficos que atuam como objeto e fonte de pesquisa A partir do arquivamento e análise de 

material midiático sobre o agronegócio e movimentos sociais veiculados pela grande 

imprensa, esta dinâmica funciona como suporte documental para as outras áreas, criando 

instrumentos para desenvolvimento de estudos no campo da Geografia e da Comunicação, 

criando e produzindo ações fotodocumentais e videodocumentais como comunicação 

alternativa, permitindo uma sintetização da ideia na retratação da realidade. Atualmente o 

CEMOSi está inserido no projeto temático "Mapeamento e Análise do Território do 

Agrohidronegócio Canavieiro no Pontal do Paranapanema-São Paulo-Brasil: Relações de 

trabalho, conflitos e formas de uso da terra e da água, e a saúde ambiental" 2.  

__________________________ 
2 Projeto Temático/FAPESP  Nº  2012/23959-9     

 Tal projeto visa obter 

(...) uma abordagem crítica acerca das questões da agroenergia e dos 
agrocombustíveis, com as atenções voltadas para a expansão e consolidação do 
capital agroindustrial canavieiro e os impactos nas formas de uso da terra e da água, 
e da saúde do trabalhador, no contexto do Polígono do Agrohidronegócio, no Pontal 
do Paranapanema, levando em conta a correlação entre as formas de uso da terra e 
da água e a legalização da grilagem por parte do agrohidronegócio, além de seus 
desdobramentos para as ações políticas em torno da Reforma Agrária, e de temas 
ligados à Geografia do trabalho e da saúde ambiental. Assim, o projeto busca novos 
referenciais teóricos para romper as fragmentações clássicas dos estudos sobre a 
dinâmica da sociedade e da natureza. Da mesma forma, do ponto de vista 
metodológico, procura desenvolver metodologias de mapeamento e de aplicação de 
geotecnologias para apreender o movimento do trabalho e da natureza por dentro das 
disputas territoriais. Diante desses desafios, a proposta é apreender o conteúdo e o 
significado dos conflitos sociais, sem perder de vista questões relacionadas à 
soberania alimentar e energética e à sustentabilidade ambiental. Dessa maneira, é 
relevante o aprofundamento do estudo sobre as formas de gestão e controle da água 
e das relações de trabalho, bem como de sua face nociva, quando consideramos a 
transmissão de doenças, contaminação ambiental, mutilação e morte dos 
trabalhadores, pois é uma possibilidade de discutirmos a invisibilidade social das 
doenças relacionadas ao trabalho, no Brasil, especialmente nas atividades 
agroenergéticas. (Portal Unesp, 2013). 

 Assim, o CEMOSi atua como suporte neste projeto, fornecendo:  

 

• Oficinas de capacitação em fotodocumentação e videodocumentário; 

http://bv.fapesp.br/pt/metapesquisa/?q=2012/23959-9
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• Pré-produção, produção e pós-produção de material fotográfico e audiovisual; 

• Análise de material externo e/ou produzido com fins científicos, alinhando a 

Geografia do Trabalho, Geografia Agrária, Saúde e a Comunicação; 

• Divulgação (comunidades acadêmicas científicas e geral).  

  

 Para a produção destes registros, o projeto conta com Câmeras Fotográficas 

profissionais (DSLR), com objetivas diversas; câmera filmadora profissional, Full HD; ilha de 

edição de vídeo; sala exclusiva para pós-produção de fotografia e vídeo e ainda acessórios de 

fotografia e vídeo para iluminação, arquivamento e manipulação de imagens. 

 

Resultados obtidos 

 No ano de 2013, o CEMOSi ganhou o Prêmio Memórias Brasileiras (de acordo com o 

Edital da Seleção Pública n° 13/2012). Voltado para iniciativas de preservação da memória 

brasileira com ênfase nos movimentos sociais do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura. Foram inscritas 64 propostas, sendo que 

46 delas foram admitidas para avaliação da comissão de seleção do prêmio. Dezessete foram 

classificadas, contemplando quatro regiões do país, e as 10 primeiras receberam cada uma 

R$30.000,00 totalizando R$ 300.000,00 em investimentos via Fundo Nacional de Cultura 

(FNC). O CEMOSi ficou em 7º lugar com o projeto intitulado: Memória Sindical: Da 

Preservação Documental para a Geração de Conhecimento e Ações Culturais. 
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Imagem (01)Notícia veiculada ao site da Unesp sobre a sétima colocação no “Prêmio Memórias 

Brasileiras” 

 

 

 

 

Além das premiações, podemos também destacar a publicação de ferramentas de 

auxílio para a pesquisa e uso de seu acervo, tornando a busca de informação ou documento 

mais rápida e eficaz. Até o momento, três publicações de distintas coleções foram elaboradas. 

Estas encontram-se  impressas e disponíveis no website3 do CEMOSi. São elas: 
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Imagem (02): Capa do Inventário “Coleção Categoria Bancário” 

 

A “Coleção Categoria Bancários” é composta por documentos textuais (datilografados 

e impressos) e bibliográficos (livros, folhetos, jornais, boletins, panfletos, cadernos e revistas) 

de cerca de 115 entidades de diversas regiões do país, compostas por confederações, 

federações, sindicatos, associações, movimentos de oposição e relacionadas aos bancos como 

conselhos, assistência, previdência, entre outras. Está disponível no endereço: 

http://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/cemosi/acervo2554/colecao-categoria-bancarios/ 
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Imagem (03): Capa do Inventário “Coleção Categoria Docente” 

 A "Coleção Categoria Docente" é constituída por documentos referentes aos sindicatos 

e associações de docentes e/ou professores de diversas cidades do país, que somam setenta 

entidades sindicais diferentes. A partir dos boletins, cadernos, jornais e revistas é possível ter 

conhecimentos sobre vários eventos dos próprios sindicatos e das federações, confederações e 

centrais sindicais, como as greves, as campanhas salariais, as negociações, demissões, como 

também as políticas públicas voltadas à essa categoria, além da própria atuação, luta e o dia-a-

dia do sindicato e dos trabalhadores. Está disponível no endereço: 

http://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/cemosi/acervo2554/colecao-categoria-doscente/ 
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Imagem (04): Capa do Inventário “Coleção Categoria Metalúrgicos” 

A “Coleção Categoria Metalúrgicos” é composta por documentos de entidades 

sindicais e movimentos de oposição, principalmente relativos à materiais de divulgação e 

comunicação, como os boletins, jornais, panfletos, revistas, entre outros. Está disponível no 

endereço:http://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/cemosi/acervo2554/colecao-categoria-

metalurgicos/ 

Outro destaque que podemos citar é a realização de eventos voltados não somente para 

a comunidade acadêmica, mas também para a população residida no Pontal do Paranapanema, 

como por exemplo, o debate "Condições de vida e situação do trabalho no Pontal do 

Paranapanema. A importância dos acervos documentais para as lutas em defesa dos 

trabalhadores e movimentos sociais", realizado em Maio de 2013. 

 

 

 

 

 

http://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/cemosi/acervo2554/colecao-categoria-metalurgicos/
http://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/cemosi/acervo2554/colecao-categoria-metalurgicos/
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Imagem (05) Notícia veiculada no Jornal da Unesp abordando a realização do evento 
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Imagem (06) Notícia veiculada no website da CUT sobre a realização do mesmo evento 
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 Citamos ainda a organização da esposição do o CEMOSi colaborou com a 

exposição fotográfica na Biblioteca da FCT (Faculdade de Ciências e Tecnologia - Unesp 

Presidente Prudente) “Álbum Fotográfico Algo Mais”, que consistiu na mostra de 31 

fotografias que exibiam a rotina, produção e conflito contra outras formas de cultura de 

assentados no MST (Movimento dos Sem Terra) localizados no Pontal do Paranapanema. 

 

Imagem (07) Afagar a terra” exposição fotográfica na Biblioteca da FCT “Álbum Fotográfico Algo Mais” 

 Em relação a produção de vídeos documentários, podemos elencar alguns já 

finalizados e citados na introdução deste artigo, como "Cana no Pontal, que aborda as 

conseqüências sócioeconômicas da expansão da agroindústria canavieira no Pontal do 

Paranapanema, entre elas a degradação ambiental e a fragilização dos movimentos sociais 

envolvidos na luta pela reforma agrária."Caminho das águas" Video-documentário produzido 

pelo CEMOSi por alunos da disciplina de Trabalho de Campo no ano de 2010 do curso de 

Geografia da FCT/Unesp (Campus de Presidente Prudente), após visita à Transposição do Rio 

São Francisco e pelas regiões por onde a água que será transposta passará. A análise recai 

sobre as Políticas Públicas ligadas à água na região semiárida do nordeste, sobretudo no 

Estado do Ceará, e a apropriação dessa água pelo agrohidronegócio.; e o recém produzido, 

"Pegadas do veneno no Pontal" que tem como fundamento a comunicação alternativa com 

ênfase na produção de informação jornalística. Trata-se de uma ação documental de caráter 

intencional e fruto da linha de pesquisa “Representações Midiáticas do Agrohidronegócio e 
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Produções Foto e Videodocumentais”, integrada ao projeto “Projeto Temático Mapeamento e 

Análise do Território do Agrohidronegócio Canavieiro no Pontal do Paranapanema: Relações 

de trabalho, conflitos e formas de uso da terra e da água, e a saúde ambiental”, que oferece à 

população em geral condições para um debate mais qualificado quanto às condições impostas 

pela ação capitalista no campo e ao povo do campo, diretamente afetado por problemas 

gerados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos no cultivo da cana de açúcar; um canal para 

que se expressem em nome de uma denúncia que via de regra não é observada pelas 

autoridades competentes 

Considerações Finais 

 Preservar e manter um acervo organizado e disponibilizado para a comunidade em 

geral, é uma tarefa a ser realizada em equipe. Nesse sentido, para que o CEMOSi cumpra o 

seu papel de tornar o acervo acessível, a vivência entre bolsistas, pesquisadores e integrantes 

somada aos parâmetros teóricos, conceituais e práticos da Arquivologia, Biblioteconomia e 

Documentação, além de formações diversas dos integrantes, como historiadores e geógrafos 

tem nos possibilitado compreender o acervo e as possibilidades de uso no âmbito das 

pesquisas em Ciências Humanas. Diante do que foi exposto, fica evidente a área de atuação 

do CEMOSi no que tange a preservação da memória através do seu rico acervo proveniente 

dos movimentos sociais, sindicatos, trabalhadores e demais organizações. Suas atividades de 

organização buscam um único fim: a disponibilização e socialização do seu acervo, e a partir 

dele estabelecer um diálogo com a comunidade em suas atividades culturais e de extensão. 

 Resguardar a memória, mantendo o acervo organizado e disponibilizado para a 

comunidade em geral, garante o conhecimento e entendimento do passado e possibilita uma 

compreensão da realidade da classe trabalhadora e dos movimentos sociais da segunda 

metade do século XX e início do século XXI. 

 
Referências Bibliográficas 
 

Portal Unesp. Disponível em: http://www.unesp.br/portal#!/noticia/11595/unesp-aprova-
projeto-sobre-pontal-do-paranapanema/ Acesso em: 21 de setembro de 2017. 
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