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ELlZABETH CONCET A MIRRA 
lANICE THEODORO DA SILVA 

BETRALDA LOPES 
do Departamento de História da Faculdade de Fi
losofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo. 

o Setor de Documentação do Departamento de Hstória da Fa
culdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo possui um plano de pesquisa denominado de "Dooumen
tação Regional" que visa loca'izar, organizar, preservar através da 
microfilmagem e divulgar o acervo documental brasileiro disperso em 
Arquivos Públicos e Particulares, facEitando, desse modo, toda e 
qualquer pesquisa pública histórica. 

Tendo como princípio da tarefa, partir do núcleo mais longín
quo para o mais próximo, do mais abandonado para o mais tratado, 
do mais desconhecido para o mais conhecido, foram feitos levanta
mentos de Arquivos da Região Nordeste (Rio Grande do Norte, Pa
rru.1>a, Alagoas, Sergipe) e Região Centro-Oeste (Goiás). 

Atualmente, temos mais uma proposição, qual seja, atender aos 
pedidos que nos são feitos, não só de entidades governamentais, co
rno tambem, de particulares, que nos informam s'obre acervos em 
estado precário, em fase de e'iminação (por falta de local ou consi
derados desinteressantes pela instituição), de dificil acesso e, que nos 
oferecem condições para que possamos preserva-los e divulga-los. 

Estas solicitações se devem à conscientização das autorida
des competentes e dos estudiosos em História sobre a natureza, valor 

(*). 
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e importância dos arquivos, oomo fonte primária de informação, no 
processo do desenvolvimento nacional. 

Deste modo, há no momento, uma preocupação, não só, com 
documentos velhos, mas tambem, com os recentes, tentando, assim, 
"ressuscitar a memór:a nacional", isto é, o que o Brasil foi, é e será, 
abrangendo suas obras de arte e em particular sua documentação his
tórica. Procura-se, através disso, mostrar que a pesquisa não foi 
abandonada, mas sim, não teve a assistência e o desenvolvimento que 
requeria por parte das Universidades e dos Poderes Públicos, con
forme declaração do Prof. Francísco Iglésias em comunicado feito na 
XXIII Reunião Anual da SBPC, Curitiba (julho, 1971). 

o levantamento de qualquer arquivo, como é do conhecimento, 
torna-se bastante penoso, pois, não havendo ainda uma leg:s' ação bra
sileira para arquivamento de documentos históricos e de pessoal es
pecializado para tanto, cada arquivo adota o seu sistema. 

Ass:m sendo, os arrolamentos que ora expomos, basearam-se nas 
organizações elementares já ex:stentes, a saber: disposição da docu
mentação em estante, prateleira, sem ordem, separada em pacotes ou 
latas (encadernada, impressa e manuscrita misturadas), sem nenhu
ma catalogação ou inventário. 

Em continuidade ao plano proposto pelo Setor de Documenta
ção (então Centro d,:! Documentação Histór!ca da Fundação de Am
paro à Pesquisa do Estado de São Pau' o), aproximadamente há qua
tr,o anos, de "Levantamento de Arquivos Brasileiros", tendo por base 
a divisão geográfica, damos conhecimento aos pesquisadores interes
sados .. dos trabalhos realizados pelas pós-graduandas Janice Theodoro 
da Sllva e Betralda Lopes, nos arquivos da Região Sudeste, especial
mente São Paulo, Santos, São Vicmte e ltanhaem. Essas pesquisas 
contaram com a orientação do Diretor do Setor, Prof. Dr. Eurípe
des Simões de Paula, a colaboração e coordenação da historiógrafa 
do Setor, Elisabeth Conceta Mirra e a assistência do técnico em mi·· 
crofi"magem, Sr. Carlos Alberto Fabra Perugorria. 

Apresentamos, a seguir, os res,umos dos arrolamentos: 

* * 
* 

ARROLAMENTO FEITO POR JANICE THEODORO DA SILVA 

1) SindicatO dos Trabalhadores de Fiação e Tecelagem de São 
Paulo: 
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2 . Livros de Atas de Assembléias Gerais - 7 volumes _ 
1933 a 1970. 

3. Jornal O Trabalhador Textil - 2 volumes - 1956 
a 1958. 

4. Fichas dos Associados do Sindicato dos Trabalhadores em 
Fiação a Tecelagem - aproximadamente 3.000 fichas 

11) Fichaário d~ Indicações Bibliográficas do CEBRAP e do Ex
terior: 
aproximadamente 3.000 fichas. 

111) Sindicato dos! Estivadores de Santos: 

1. Livro de Reuni6es de Diretoria - 1 vo'ume - 1943 a 
1950. 

2. Livro de Atas Eleitorais - 1 volume - 1942. 
3 . Registro de Chapas EleitoraIs, Diretoria e Conselho Fis-

cal - 1 volume. 
4. Livro de Atas da Diretoria - 1 volume. 
5. Livro de Reg'stro de Ooorrências - 1 volume - 1937. 
6. Registro de Associados - 1 volume. 
7. Recortes de Jornais sobre o Sindicato de Estiva::iores de 

Santos - 2 volumes - 1936 a 1971. 

Os documentos d~sses Sindicatos são de dificil acesso aos pes
quisadores, mas foram temporariamente postos a disposição do Se
tor para serem microfi'mados. Estes materiais fornecem campos pa
ra estudos sobre legislação trabalhista, comportamento sindical do 
operário e mesmo pesquisa sobre medicina ocupacional e atividades 
sociais do trabalhador. Alem do mais, essa documentação vem com
plementar aquela microfilmada por Betra!da Lopes, sobre o Sindi
cato dos Empregados na Administração da Cia. Docas de Santos. 

Diante da riqueza de documentação sindical existente no Setor, 
achamos de grande utilidade para o pesquisador a microfilmagem do 
Fichário de Indicações Bibliográficas do Centro Brasileiro de Análise 
e Planejamento. Isto porque, alem de concentrar informações, for
necer bib'iografia especializada e atualizada sobre história polí
tica, econômica e social. tanto nacional como estrangeira, orienta,á 
de maneira científica a compreensão dos documentos, facilitando, as
sim, os trabalhos que vierem a ser elaborados. 
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