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A Fundação Perseu Abramo (FPA) foi instituída pelo Diretório Na-
cional do Partido dos Trabalhadores (PT) em 1996. Foi nomeada em 
homenagem a Perseu Abramo, jornalista e intelectual de esquerda que 
contribuiu para a construção do PT e para a elaboração do projeto 
político do partido. A FPA é uma fundação partidária, conforme de-
fi nido na legislação em vigor, e assume a responsabilidade pela refl e-
xão de assuntos que tocam o PT, bem como pela formação política 
de seus militantes, dirigentes e simpatizantes. Almeja, desse modo, co-
laborar para a consolidação do projeto petista e de uma nova cultura 
política em nosso país.

O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) corresponde ao setor 
da FPA responsável pelo tratamento do arquivo histórico do PT e de 
outros arquivos a ele relacionados, bem como pelo fomento à pesqui-
sa e à refl exão sobre a história do partido, seu momento histórico e 
sua base social, entre outras atribuições. A sistematização e divulgação 
das informações referentes aos acervos sob sua guarda constitui tare-
fa indispensável à realização de tais objetivos. Por essa razão, é com 
enorme satisfação, às vésperas da comemoração do 30º aniversário do 
PT, que compartilhamos esse patrimônio com toda a militância de es-
querda, pesquisadores e com o público em geral.

O presente instrumento é resultado de um processo de reorganização 
interna de nossas rotinas de trabalho e de revisão de nossas referências 
teóricas e metodológicas, iniciado 2006 e possibilitado pelo acúmulo 
de quase uma década de experiência no tratamento do arquivo histó-
rico do PT. Neste Guia poderão ser encontradas informações gerais a 
respeito das dimensões dos arquivos sob nossa guarda, seu conteúdo e 
os procedimentos que envolvem o acesso a esses materiais, bem como 
indicações sobre a existência de parcelas dos acervos descritos em ou-
tras instituições arquivísticas.

Indispensável ao aprofundamento de pesquisas acadêmicas e à refl e-
xão crítica da prática militante, o presente Guia pretende ampliar o 
acesso a importantes conjuntos documentais que retratam não ape-

Apresentação
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nas a história do PT, mas também a trajetória de uma parcela das es-
querdas no Brasil e na América Latina. Pretendemos, assim, subsidiar 
a contínua e necessária refl exão por parte desses setores, reforçando 
identidades e projetos inspirados pelas melhores tradições do socialis-
mo democrático, contribuindo assim para a difusão de uma nova cul-
tura política em nosso país.

Com a publicação deste Guia, desejamos ainda prestar uma justa ho-
menagem a todos os militantes anônimos que, de um modo ou de 
outro, empreenderam e ainda empreendem esforços no sentido de 
preservar a história e a memória da esquerda, sobretudo nas condi-
ções restritivas da repressão, da clandestinidade e da ausência de re-
cursos fi nanceiros e materiais. Registramos esse agradecimento e essa 
homenagem na fi gura de uma parte dos que colaboraram com a via-
bilização deste trabalho, direta ou indiretamente, seja reunindo mate-
riais ou fornecendo informações valiosas para a compreensão de seu 
conteúdo e contexto.

Nossos mais sinceros agradecimentos à toda à equipe da FPA, ex-fun-
cionários do CSBH, à família Abramo – especialmente a Perseu (in me-
morian), Zilah e Alcione – e à Angélica Atalla, Ricardo Azevedo, Cid 
Barbosa, Beatriz do Valle Bargieri, Mouzar Benedito, Lisy Salum e Djal-
ma Bom, Humberto de Assis Borges, Cássia Schroeder Buitoni, Clóvis 
Campêlo, Sérgio Canova, Rogério Chaves, Edgard Cipolli, Josélia Elie-
te Longato Fuidio, Gláucia Fraccaro, Mila Frati, Caio Galvão de França, 
Ioná Gabrielli, Áurea Gil, Tatau Godinho, Ernani Gragnanello, Marisa 
Greeb, Luiz Gushiken, Marcos Ianoni, Lúcia Eiko Itioka, João Pereira 
de Jesus, Vera Jursys, Ceici Kameyama, Dainis Karepovs, André Lázaro, 
Sérgio e Mayumi de Souza Lima (in memorian) e seu fi lho Mário, Már-
cio Machado, Roberto Martins, Flamarion Maués, Fernando Mineiro, 
Reiko Miura, Beth Ng, Eduardo Tadeu Pereira, Selma Rocha, família 
Sacutti de Ribeirão Preto/SP, Fávio Jorge Rodrigues da Silva, Luis Sér-
gio Gomes da Silva, José Dirceu de Oliveira e Silva, Rose Spina, Ivan 
Vianna (in memorian) e Paulo Zocchi, entre tantos outros.

Por fi m, agradecemos aos fotógrafos que cederam gentilmente imagens 
que constam desta publicação: Áurea Gil, Cibele Aragão, Clóvis Cam-
pêlo, Ibanes Lemos, Lizy Leuba Salum, Milton Guran e Vera Jursys.

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
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BREVE HISTÓRICO

O projeto que deu origem ao Centro Sérgio Buarque de Holanda 
(CSBH) foi iniciado em 1996, concomitantemente à instalação da 
própria Fundação Perseu Abramo (FPA). Surgiu da necessidade da 
preservação e tratamento do arquivo histórico do Diretório Nacional 
do Partido dos Trabalhadores (PT) e de sua disponibilização ao públi-
co – objetivos que se mantêm como base de nosso trabalho até hoje. 

Levantamentos preliminares da documentação existente na sede na-
cional do PT, localizada em São Paulo, subsidiaram e justifi caram a 
implantação do Projeto Memória e História do PT (PMH) em 1997, 
inicialmente projetado como um centro de referência. Sob a coorde-
nação de Marco Aurélio Garcia e assessorada pelo Comitê de História 
(órgão consultivo constituído no âmbito da FPA), a equipe do PMH 
estabeleceu as linhas gerais do projeto, que em parte nos orientam até 
os dias de hoje.
 
Ao longo dos primeiros anos de trabalho, a equipe empenhou-se na 
realização de seminários dedicados a debater momentos marcantes da 
história do país e das lutas populares, bem como no tratamento ini-
cial do arquivo do PT. Desses esforços resultaram seminários sobre os 
movimentos estudantis de 1968 e 1977 e sobre as greves de 1978, um 
livro que reúne documentos básicos e resoluções do PT desde a fun-
dação até fi ns dos anos 1990, as exposições “PT 20 anos, traço a traço” 
e “Trajetórias” (que gerou publicação homônima), além de CD, tam-
bém comemorativo dos vinte anos partido, que registra músicas que 
marcaram sua trajetória1. 

Também nesse período o PMH/FPA recebeu os primeiros conjuntos 
transferidos da sede nacional do PT para tratamento técnico, conser-

1. Detalhes sobre estes e outros produtos do trabalho da FPA, bem como sobre sua disponibilidade no 
caso dos materiais comercializados, podem ser obtidos junto à equipe do CSBH.
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vação e disponibilização ao público. Nesse momento, além do arquivo 
do Diretório Nacional do PT, cujo tratamento é nosso principal foco 
arquivístico, conforme já destacado, o PMH acolheu arquivos rema-
nescentes da Fundação Wilson Pinheiro – Seção Nacional, constituiu 
coleções de tendências internas do PT e de documentos anteriores 
à legalização do partido; e recebeu como doação acervos pessoais de 
José Dirceu e de Perseu Abramo. A guarda de ambos os arquivos pes-
soais seria transferida posteriormente para o Arquivo Edgard Leuren-
roth (AEL), por meio de convênio de cooperação estabelecido para 
esse fi m, onde encontram-se hoje disponíveis para pesquisa.

Em 2001 o PMH se consolidou e deu origem ao CSBH. Em nova 
sede, o Centro publicou seu primeiro Guia; colaborou para a defi ni-
ção de uma política de gestão da documentação corrente do PT, as-
sessorou a implantação de iniciativas congêneres junto aos Diretórios 
Estaduais do partido e subsidiou a produção das peças de propaganda 
da campanha de Lula à Presidência da República em 2002.

Além da microfi lmagem dos primeiros conjuntos documentais, no 
período de início de suas atividades o CSBH ainda lançou a cole-
ção “História do Povo Brasileiro”, atualizou a exposição “Trajetórias” 
(que foi reeditada em livro), realizou um seminário internacional de-
dicado a debater a história e as perspectivas da esquerda e, em meados 
de 2005, promoveu uma campanha de doação de documentos, lança-
da publicamente entre os fi liados e simpatizantes do PT.

O CSBH HOJE

Entre 2005 e 2006 o Centro iniciou uma nova fase de trabalho. Além 
da realização de seminário dedicado à compreensão da Era Vargas e 
da ampliação da coleção “História do Povo Brasileiro”, o CSBH, em 
comemoração aos 25 anos do PT, preparou uma versão ampliada do 
livro de documentos e resoluções do partido em CD-Rom e conso-
lidou o Projeto de História Oral Nacional do PT, em parceria com o 
Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da 
Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV).

Paralelamente, a política de documentação do PT foi redefi nida e o 
Centro passou a concentrar praticamente toda a documentação his-
tórica produzida pelo Diretório Nacional do partido em suas pró-
prias dependências, ampliando enormemente seu acervo. Em função 
das novas exigências desse momento, a equipe dedicada ao tratamen-

Introdução
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to técnico dos arquivos foi inteiramente renovada, enquanto as roti-
nas de processamento e seus referenciais teórico-metodológicos fo-
ram revistos.

Resumidamente, o Centro adota hoje referenciais teórico-metodoló-
gicos consagrados na arquivologia. Uma orientação básica que exem-
plifi ca essas referências corresponde à rigorosa diferenciação entre 
acervos de diferentes tipos, a saber, os fundos e as coleções. Os fundos 
correspondem a acervos orgânicos, quer dizer, diretamente resultantes 
de atividades de uma pessoa ou instituição. Corresponde ao arquivo 
propriamente dito dessa pessoa ou instituição. As coleções, por outro 
lado, são conjuntos que resultam da reunião de itens documentais de 
diferentes origens, produzidos por diferentes instituições ou indiví-
duos, e que foram agregados em função de uma característica que os 
mantém em comum, como assunto, por exemplo.

Outros fundamentos arquivísticos incorporados ao nosso trabalho 
poderiam ser arrolados, tais como o princípio de respeito aos fundos, 
que implica na manutenção desses arquivos em sua integralidade; a 
classifi cação arquivística, que corresponde ao método de organização 
dos acervos, observando a estrutura interna da entidade responsável 
pela produção do material ou as atividades desempenhadas pelas pes-
soas e instituições que o geraram; e a descrição arquivística, cujos pa-
drões encontram-se fi xados na Norma Brasileira de Descrição Arqui-
vística (Nobrade) – norma, aliás, adotada nesta publicação2. 

A revisão dos referenciais teóricos e metodológicos do Centro a par-
tir de meados de 2005 tem permitido signifi cativo incremento qua-
litativo e quantitativo de nossas atividades. Provas disso são a conclu-
são da integração do arquivo histórico do PT nas dependências do 
CSBH; o levantamento geral da documentação que se seguiu a esse 
processo; o restabelecimento parcial de conjuntos documentais rece-
bidos como doação e anteriormente integrados ao fundo PT/Diretó-
rio Nacional; a classifi cação e microfi lmagem dos arquivos das campa-
nhas presidenciais de 1989, 1994 e 1998; a pré-classifi cação dos acer-
vos dos comitês do PT nas campanhas ocorridas entre 1982 e 1996 e 
dos fundos Fundação Wilson Pinheiro, Movimento Comunista Re-
volucionário e Movimento pela Emancipação do Proletariado; bem 
como a elaboração deste Guia.

2. Detalhes sobre os conceitos empregados neste Guia podem ser encontrados na Nobrade, na página 
eletrônica do Arquivo Nacional, disponível em http://www.arquivonacional.gov.br/. 
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A realização dos seminários A Propósito, promovidos periodicamen-
te pelo CSBH e abertos ao público em geral, a publicação da revista 
Perseu: História, Memória e Política, bem como a incorporação do Cen-
tro ao projeto Memórias Reveladas, lançado pelo Governo Federal, 
são algumas de nossas iniciativas recentes, que, almejando projetar o 
CSBH e seu acervo junto ao público, resultam também da reavaliação 
de nossas prioridades e rotinas de trabalho. Paralelamente, o Centro dá 
novos e importantes passos em relação ao projeto de História Oral do 
PT Nacional, com a publicação do primeiro livro resultante das en-
trevistas com dirigentes e militantes do partido e com a preparação de 
seu segundo volume, a ser publicado no primeiro semestre de 2010.

PERFIL DO ACERVO

Hoje o CSBH abriga praticamente todo o acervo do Diretório Na-
cional do PT produzido anteriormente a 1989, bem como alguns 
conjuntos produzidos até 2006. A esse acervo – nosso objeto de tra-
balho privilegiado – somam-se de cerca de outros cinquenta acervos 
relacionados ao partido, entre acervos pessoais, institucionais e cole-
ções, de dimensões e graus de fragmentação muito variados. De modo 
geral, tais acervos incluem arquivos de instituições com as quais o PT 
manteve relação ao longo de sua trajetória, arquivos pessoais de diri-
gentes e militantes que integram ou integraram o partido, além de co-
leções recebidas como doação ou constituídas pelo próprio Centro.

Traduzido em números, o acervo sob guarda do CSBH – incluindo 
os dois acervos sob custódia do AEL – reúne cerca de 110 metros li-
neares de documentação textual (equivalente a mais de 900 caixas-ar-
quivo), 2.280 adesivos, 1.970 cartazes, 8.040 fotogramas em folhas de 
contato fotográfi co, 745 diapositivos, 21.450 fotografi as, 24.030 ne-
gativos, 1.450 fi tas audiomagnéticas, 1.410 registros audiovisuais em 
diferentes formatos, 80 bandeiras e faixas, 1.000 broches, 200 camise-
tas, além de outros materiais como brindes de campanha, bolsas, dis-
cos de vinil, bonés e chaveiros, por exemplo. Resumidamente, o con-
junto retrata momentos marcantes da história do país, da trajetória do 
PT e também de outros partidos de esquerda e de movimentos sociais 
existentes não somente no Brasil como em outras países, sobretudo da 
Europa e América Latina.
    

CENTRO SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA
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Fachada atual do Centro Sérgio Buarque de Holanda, 
instalado na sede da Fundação Perseu Abramo.
Foto: Carlos Henrique M. Menegozzo.
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Exemplar da revista Brasil Socialista (n. 6, 1976), publicado pela Ação Popular Marxista-Leninista 
em colaboração com outras organizações (Fundo APM/Acervo CSBH).
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Ação Popular Marxista-Leninista

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/APM. 

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1975-1980.

Dimensão e suporte
Textual: 15 unidades.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Ação Popular, AP (1962-1971); Ação Popular Marxista-Leninista, 
APML (1971-1981).

História institucional
Inicialmente denominada Ação Popular (AP), a organização foi fun-
dada em junho de 1962 por integrantes da Juventude Universitá-
ria Católica (JUC). Hegemônica no movimento estudantil, assumiu 
como referência o “socialismo humanista”, conforme formulado por 
Mounier e Chardin, entre outros. Sob a repressão da ditadura militar, 
aderiu ao maoísmo e à tese da guerrilha rural, passando, em 1971, a 
denominar-se Ação Popular Marxista-Leninista (APML). Em 1973, 
fundiu-se com o Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Parte de seus 
integrantes não aderiu à fusão e acabou desarticulada politicamen-
te. Ao longo dos anos 1970, a APML se reorganizou e retomou sua 
atuação junto aos movimentos sociais, assumindo o Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB) como espaço de atuação legal. No iní-
cio dos anos 1980, com o surgimento do PT, parcela signifi cativa dos 
seus membros aderiu ao partido, diluindo-se em seu interior. Rema-
nescentes da APML que não aceitaram a dissolução do grupo no PT, 
concentrados na região Nordeste, mantiveram-se articulados no inte-
rior do partido e deram origem, em 1982, à Organização Comunista 
Democracia Proletária (OCDP).
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Ação Popular Marxista-Leninista

História arquivística
Acervo foi constituído a partir de documentos sob a guarda de Ricardo 
Azevedo, integrante da direção nacional da APML desde seu retorno 
do exílio em 1976 até 1980, quando, antes da dissolução do grupo, des-
ligou-se da organização. Recebido como doação pela FPA em 2003. 

Procedência
Doação: Ricardo Azevedo, 2003.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Contempla documentos públicos e de circulação interna produzidos 
pela direção nacional da APML. Inclui exemplares da revista Brasil So-
cialista (nos 1, 6 e 8), publicadas entre 1975 e 1977 em colaboração com 
Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) e Movimento pela 
Emancipação do Proletariado (MEP); resoluções da Secretaria Nacio-
nal e do Comitê Central da organização, produzidos entre fi ns dos anos 
1970 e início dos anos 1980, que abordam a leitura da APML sobre a 
conjuntura da época, sua atuação no movimento sindical, sua relação 
com outros grupos políticos, tais como o MR-8 e o movimento pró-
Partido dos Trabalhadores; carta de desligamento de membro de sua di-
reção nacional; além da revista Ibiúna, possivelmente publicada por mili-
tantes da organização atuantes no movimento estudantil universitário. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.
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Ação Popular Marxista-Leninista

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Listagem do acervo disponível para consulta. 

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.
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Detalhe de bandeira da Articulação (Fundo ART/Acervo CSBH).
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Articulação Unidade na Luta  
Tendência Interna do PT

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/ART.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1983-1997.

Dimensão e suporte
Textual: 0,18 m; iconográfi co: 1 adesivo; tridimensional: 1 bandeira.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Articulação dos 113, Articulação (1983-1994), Articulação Unidade 
na Luta (1994- ).

História institucional
A Articulação é uma tendência interna do PT originada da reunião de 
militantes petistas independentes, atuantes no movimento sindical e po-
pular e ex-integrantes de organizações de esquerda, signatários do cha-
mado “Manifesto dos 113”. Lançada nacionalmente no 3o Encontro Na-
cional do PT (1983), opôs-se às organizações de esquerda que encaravam 
o PT simplesmente como um espaço legal de rearticulação da esquerda 
clandestina. Em 1987, recebeu a adesão de parte dos militantes de O Tra-
balho, de origem trotskista; época em que também elevou seu nível de 
organicidade, realizando seminários nacionais anuais entre 1988 e 1991. 
O 1o Congresso Nacional do PT (1991) expôs divergências internas à 
corrente, que se agudizaram no 8o Encontro Nacional do PT (1993) e 
deram origem à dissidência Articulação de Esquerda – momento em 
que o antigo coletivo passou a denominar-se Articulação Unidade na 
Luta. Em 1995, a tendência encabeçou o chamado Campo Majoritário, 
recuperando essa condição na direção nacional do PT, perdida em 1993 
– posição que ocuparia até meados de 2005. Atualmente, a maior parce-
la da tendência compõe o campo petista Construindo um Novo Brasil 
(CNB), lançado no 3o Congresso Nacional do partido em 2007.
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História arquivística
Acervo foi constituído pela FPA em 2009 a partir de fragmentos de 
conjuntos orgânicos, localizados em meio ao fundo PTDN, perten-
centes, a julgar pelas indicações disponíveis, a membros da tendência 
que compuseram a direção do partido.

Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne materiais da Articulação que refl etem sua formação, funciona-
mento interno, bem como suas orientações em relação ao PT. Desta-
cam-se, mais especifi camente, documentos fundacionais da tendência 
como o Manifesto dos 113 e o Documento Básico da Articulação; materiais 
que refl etem a relação da tendência com as demais correntes do PT, 
notadamente a Democracia Socialista e O Trabalho (que se incorporou 
parcialmente à Articulação em 1987); além de teses de chapas integradas 
pela tendência e apresentadas a encontros do PT em diferentes níveis, 
nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Pará.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Articulação Unidade na Luta - Tendência Interna do PT
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Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado regular conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Articulação Unidade na Luta - Tendência Interna do PT
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Cartaz do 8º Encontro Nacional em Solidariedade aos Povos da América Latina, 
realizado em 1990 e co-organizado pelo Comitê de Campinas (Fundo CSL/Acervo CSBH).



23

FUNDOS
INSTITUCIONAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/CSL. 

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1967-2000.

Dimensão e suporte
Textual: 1,70 m; iconográfi co: 35 cartazes, 12 fotografi as, 68 painéis 
(25 cartazes e 97 fotografi as adicionais); tridimensional: 1 faixa.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Comitê de Solidariedade aos Povos da América Latina, Cospal-Cam-
pinas (1984-1993?).

História institucional
O Comitê de Solidariedade aos Povos da América Latina de Campinas 
foi parte de um movimento mais amplo, ocorrido no Brasil, de solida-
riedade às lutas populares em curso nos países da região. O Comitê de 
Campinas foi constituído em 1984 e permaneceu em atividade até mea-
dos dos anos 1990. Ao longo desse período, realizou debates, cursos e se-
minários e manifestou-se em apoio às lutas populares em diferentes paí-
ses, sobretudo na Nicarágua, El Salvador, Chile e Argentina. Juntamente 
com outras instituições, tais como os Comitês de Piracicaba, da região do 
ABC paulista e de Rio Claro, também colaborou para a realização dos 
Encontros Nacionais de Solidariedade aos Povos da América, que em 
1990 alcançou a sua oitava edição. Durante esse tempo, manteve ainda 
uma rica biblioteca aberta ao público, constituída não apenas de livros, 
mas também de publicações periódicas, panfl etos e folhetos, editadas por 
movimentos sociais e organizações políticas no Brasil e no exterior.

História arquivística
O acervo foi entregue por Josélia Eliete Longato Fuidio, integrante 

Comitê de Solidariedade aos Povos 
da América Latina de Campinas
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do Comitê, aos cuidados do Diretório Municipal do PT de Mogi-
Mirim, onde recebeu acréscimos, tendo sido entregue à FPA em do-
ações sucessivas efetuadas entre 2004 e 2008.

Procedência
Doação: Partido dos Trabalhadores – Diretório Municipal de Mogi-
Mirim, 2004-2008.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Acervo composto de material bastante heterogêneo, relacionado a 
movimentos de praticamente todos os países da América Latina, in-
clusive o Brasil. Contempla, sobretudo, documentos relativos à cha-
mada crise centro-americana nos anos 1970 e 1980, corresponden-
te à emergência de lutas populares e movimentos armados de oposi-
ção aos regimes constituídos na região, entre os quais destacam-se os 
ocorridos na Nicarágua e El Salvador. Além dos movimentos guerri-
lheiros, encontram-se representados também movimentos comunitá-
rios, de mulheres e vinculados a setores progressistas da igreja. Entre 
os materiais existentes se poderiam ressaltar publicações avulsas, bo-
letins periódicos, livros e panfl etos. Além desses materiais, coletados 
pelo Comitê e em parte constitutivos de sua biblioteca, encontram-
se também ofícios trocados pela instituição com comitês congêneres 
(sobretudo o de Piracicaba), cartazes de encontros e seminários orga-
nizados por estes comitês, além de painéis de exposição que retratam 
as lutas populares na América Latina.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Comitê de Solidariedade aos Povos da América Latina de Campinas
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Idioma
Português e espanhol (predominantes).

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos disponíveis. 

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Comitê de Solidariedade aos Povos da América Latina de Campinas
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Registro de manifestação de protesto de integrantes do jornal Em Tempo em função de 
atentatos sofridos pelo jornal em 1978 (Fundo DSC/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/DSC. 

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1977-1995.

Dimensão e suporte
Textual: 0,25 m; iconográfi co: 5.749 fotografi as.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Democracia Socialista, DS (1979-1981, 1988- ); Organização Re-
volucionária Marxista-Democracia Socialista, ORM-DS (1981-
1988).

História institucional
A Democracia Socialista (DS) é uma organização trotskista fun-
dada em 1979 como seção do Secretariado Unifi cado da IV 
Internacional, dirigido por Ernest Mandel. Resultou da apro-
ximação dos grupos Peleia e Centelha, atuantes no Rio Gran-
de do Sul e em Minas Gerais, respectivamente, com a Tendên-
cia Socialista do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 
gaúcho, composta por remanescentes do Partido Operário Co-
munista-Combate. Tais setores colaboraram com outros grupos 
em 1977 no lançamento do jornal Em Tempo, que logo se tor-
nou o órgão porta-voz da DS. A organização aderiu desde o 
início ao PT, opondo-se à Articulação. Recebeu novas adesões 
em 1981, quando passou a denominar-se Organização Revo-
lucionária Marxista – Democracia Socialista (ORM-DS). Em 
1988, se assumiu como tendência do PT e passou novamente a 
denominar-se Democracia Socialista (DS). Nos anos 1990, no 
PT, participou da chapa Opção de Esquerda, integrada também 
pela Articulação de Esquerda, que conquistou maioria na com-

Democracia Socialista
Tendência Interna do PT (jornal Em Tempo)
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posição das instâncias nacionais do partido entre 1993 e 1995. A 
partir de 2004, sofreu dissidências que se somaram à construção 
do Partido Socialismo e Liberdade (PSol). Atualmente, no PT, a 
DS integra o campo Mensagem ao Partido.

História arquivística
A constituição do acervo remonta a um período anterior à própria 
fundação da DS (1979), considerando que a publicação que poste-
riormente tornou-se seu jornal porta-voz foi fundada por uma fren-
te de organizações ainda em 1977. Com a saída dos demais grupos, 
tais como o Movimento pela Emancipação do Proletariado (MEP) 
e Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), por exemplo, 
a publicação foi mantida pela DS e seus arquivos incorporados pela 
organização. Até recentemente depositado na sede do jornal em São 
Paulo, sob os cuidados da coordenação da publicação e da tendên-
cia, o acervo fotográfi co do jornal e exemplares da publicação fo-
ram doados ao CSBH em 2000, por intermédio de Caio Galvão de 
França, membro do Em Tempo na época. A documentação textual 
do jornal e da tendência foi doada no mesmo período ao Centro 
de Documentação e Memória da Universidade Estadual Paulista “Jú-
lio de Mesquita Filho” (Unesp) e encontram-se disponível à pesquisa 
naquela instituição. O acervo sob guarda da FPA foi pré-organizado 
pela equipe do CSBH em 2004.

Procedência
Doação: Democracia Socialista – Tendência Interna do PT, 2000.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Compõe-se de um acervo fotográfi co e de exemplares do jornal Em 
Tempo publicados entre os anos 1970 e 1990. O conjunto fotográfi co 
constitui uma amostra representativa de momentos marcantes da tra-
jetória dos movimentos sociais e das organizações de esquerda entre 
fi ns dos anos 1970 e meados dos anos 1990. Retrata campanhas como 
a da Anistia e das Diretas Já, além de encontros, greves e manifestações 
de protesto protagonizadas por diferentes setores da sociedade, como 
os movimentos comunitário, estudantil, de mulheres e sindical. A esse 
respeito, destacam-se os metalúrgicos, embora o acervo também retra-
te as lutas dos bancários, jornalistas, médicos, professores, entre outras 
categorias. O acervo inclui ainda imagens de atividades promovidas 
por diferentes organizações com as quais a DS manteve relação, como 
a Convergência Socialista, o MDB e o PT, além de atividades promo-

Democracia Socialista - Tendência Interna do PT (jornal Em Tempo)
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vidas pela própria DS. No que se refere ao PT, inclui ainda imagens de 
campanhas, de encontros e convenções em diferentes níveis, de gover-
nos conquistados pelo partido e das Caravanas da Cidadania, promo-
vidas pelo PT no início dos anos 1990.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Arquivo parcialmente organizado. Acervo fotográfi co ordenado por 
assunto.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Listagem do acervo disponível para consulta. 

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
O restante do fundo Democracia Socialista encontra-se disponível 
para consulta no Centro de Documentação e Memória da Unesp, sob 
a designação de Fundo Em Tempo.

Democracia Socialista - Tendência Interna do PT (jornal Em Tempo)
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Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Acervo pré-organizado em 2004.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Democracia Socialista - Tendência Interna do PT (jornal Em Tempo)
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Exemplar do jornal Em Tempo (n. 141, jan. 1982) registra debate sobre o programa e 
a estratégia do PT (Fundo DSC/Acervo CSBH).

Democracia Socialista - Tendência Interna do PT (jornal Em Tempo)
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Folheto anuncia evento de lançamento da Fundação Nativo da 
Natividade em novembro de 1988 (Fundo FNN/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/FNN.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1987-1994.

Dimensão e suporte
Textual: 77 unidades.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Fundação Nativo da Natividade, FNN (1988-1994?).

História institucional
A Fundação Nativo da Natividade (FNN) foi uma entidade de for-
mação política existente entre os anos 1980 e 1990. Lançada em 1988, 
foi nomeada em homenagem a Nativo da Natividade de Oliveira, 
mineiro residente em Carmo do Rio Verde/GO, fundador do PT no 
município, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da re-
gião e assassinado em 1985. A iniciativa de formação da FNN partiu 
de tendências à esquerda dos setores majoritários do PT, tais como 
Democracia Socialista, Vertente Socialista, Nova Esquerda, e Fórum 
Socialista; e de membros da corrente sindical CUT pela Base e do 
Movimento de Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo. Com-
posta por um Conselho Deliberativo integrado por Florestan Fernan-
des, José Genoíno e João Machado, entre outros, diferenciava-se do 
Instituto Cajamar no conteúdo e na metodologia de seus processos 
formativos. No início dos anos 1990, acometida por uma crise inter-
na, a FNN foi transferida para Campinas, tendo sido suas atividades 
praticamente encerradas por volta de 1994.

História arquivística
A guarda do acervo foi confi ada a Eduardo Tadeu Pereira, ex-inte-

Fundação Nativo da Natividade
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grante da coordenação nacional da FNN, e a doação ao CSBH/FPA 
ocorreu em 2009.

Procedência
Doação: Eduardo Tadeu Pereira, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
O acervo retrata o funcionamento interno e as principais atividades pro-
movidas pela entidade ao longo de sua existência. Contempla convite 
para o evento de lançamento ofi cial da FNN, ocorrido em 1988, atas do 
conselho deliberativo das primeiras reuniões, listas de presença, circulares 
informativas e ofícios, além de breve histórico da Fundação. Em relação 
aos eventos promovidos pela FNN, destacam-se documentos referentes 
ao seu projeto pedagógico, além de fi chas de inscrição, calendários e pro-
gramação dos cursos oferecidos pela Fundação, além de cartas e termos 
referentes a convênios fi rmados entre a fundação e instituições parceiras.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

Fundação Nativo da Natividade
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FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
PEREIRA, E. T. Formar à esquerda: processos de educação no PT e na 
CUT - Um estudo sobre a Fundação Nativo da Natividade. São Pau-
lo: Pulsar; Terras de Sonhar, 2006.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO

Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Fundação Nativo da Natividade
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Cartaz de divulgação do seminário em comemoração aos 70 anos da Revolução Russa, 
realizado pela Fundação Wilson Pinheiro na Faculdade de Direito da USP em 1987 
(Fundo FWP/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/FWP. 

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1981-1992.

Dimensão e suporte
Textual: 0,85 m; iconográfi co: 24 cartazes; sonoro: 97 fi tas cassete.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Instituto de Estudos, Pesquisas e Assessoria do PT; Instituto Wilson 
Pinheiro; Fundação Wilson Pinheiro, FWP (1981-1992?).

História institucional
A Fundação Wilson Pinheiro (FWP) foi instituída pelo Diretório Na-
cional do PT em 1981, concebida como um instrumento político 
complementar à estrutura partidária. Foi nomeada em homenagem a 
Wilson de Souza Pinheiro, presidente do Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Basileia/AC, assassinado em frente à sede do sindicato 
no dia 21 de julho de 1980. Inicialmente conhecida por Instituto de 
Estudos, Pesquisas e Assessoria do PT, ou Instituto Wilson Pinhei-
ro, incorporou a denominação de Fundação em função da legislação 
então em vigor. Estruturada em nível nacional, ainda na década de 
1980 contava com Seções Regionais instaladas junto aos Diretórios 
de diversas regiões do país. Antonio Candido e Paulo Freire estavam à 
frente de seu primeiro Conselho Curador e primeira Diretoria Exe-
cutiva, respectivamente. A FWP se dedicou a atividades de formação 
política da militância do PT, à assessoria de dirigentes e mandatos do 
partido, e foi responsável pela elaboração do primeiro projeto de tra-
tamento do arquivo histórico do PT. Em função do acirramento de 
divergências entre seções da FWP e a Direção Nacional do partido, a 
Fundação acabou extinta no início dos anos 1990.

Fundação Wilson Pinheiro
Seção Nacional
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História arquivística
Marisa Nogueira Greeb, última presidente da FWP, foi a responsável 
pelo processo de encerramento dos trabalhos e de fechamento admi-
nistrativo da entidade no início dos anos 1990. O acervo da Fundação 
permaneceu sob sua guarda até meados da década de 1990, quando 
foi entregue à FPA.

Procedência
Doação: Marisa Nogueira Greeb, 1996.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Inclui convocatórias, cartazes, registros sonoros e transcrição de semi-
nários promovidos pela FWP, dedicados sobretudo à formação política 
da militância petista e ao assessoramento da direção do PT e de manda-
tos conquistados pelo partido. Destacam-se, adicionalmente, folhetos de 
divulgação e boletins produzidos pela Fundação e materiais relativos a 
atividades de integração de seus funcionários e colaboradores. O acervo 
inclui os estatutos da FWP, convocatórias, atas de reunião das instâncias 
diretivas e executivas da fundação, relatórios de avaliação de suas ativi-
dades destinados ao Diretório Nacional do PT, além de listas e corres-
pondências que refl etem parcialmente o universo de entidades com as 
quais a FWP mantinha relações. Destacam-se, por fi m, materiais residu-
ais referentes às demais atividades administrativas da instituição, como a 
gestão de orçamento e de recursos humanos.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo pré-organizado a partir do método funcional de classifi cação 
arquivística.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Fundação Wilson Pinheiro - Seção Nacional
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Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Plano preliminar de classifi cação encontra-se disponível para consulta.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Acervo pré-organizado no primeiro semestre de 2006.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Fundação Wilson Pinheiro - Seção Nacional
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Exemplar do jornal Brasil Agora (n. 42, jul. 1993) avalia o movimento pelo “Fora Collor!” 
ocorrido em 1992 e que resultou no impeachment do então presidente Fernando Collor 
de Mello (Fundo JBA/Acervo CSBH).
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INSTITUCIONAIS

GUIA DO 
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/JBA.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1991-1996.

Dimensão e suporte
Textual: 0,48 m.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Jornal Brasil Agora (1991-1996).

História institucional
O jornal Brasil Agora surgiu em 1991 como uma publicação alternati-
va encampada por militantes referenciados na esquerda e, em particular, 
no PT. Aproximou-se paulatinamente do partido, tendo sido posterior-
mente assumido política e fi nanceiramente pelo PT em caráter ofi cial, 
momento em que suas pautas e editoriais passaram a ser debatidos pela 
Comissão Executiva Nacional do PT (CEN/PT). Reconhecido pelo 
“cachorrinho”, personagem criado pelo cartunista Ohi e que se tornou 
uma marca do jornal, em seu auge a publicação alcançou grande tira-
gem, o que lhe permitiu cobrir mais da metade de seu custo operacional. 
Firmou-se como uma das mais importantes publicações alternativas nos 
anos 1990. Em meados de 1995, entretanto, confl itos entre parte do con-
selho editorial e o PT se agudizaram, defl agrados sobretudo por diver-
gências em relação à linha editorial, e a publicação entrou em crise. Em 
função disso, em 1996, o PT decidiu encerrar o jornal, mantendo apenas 
o boletim PT Notícias – editado desde o ano anterior em substituição ao 
Boletim Nacional – como órgão informativo ofi cial do partido. 

História arquivística
Após o fechamento do jornal o acervo foi entregue, em data indeter-

Jornal Brasil Agora
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minada, ao Diretório Nacional do PT, onde permanece em parte até hoje. 
Ao conjunto transferido para o Centro, constituído de exemplares do jor-
nal, foram integrados desenhos originais para ele produzidos. Indicações 
sugerem que tais ilustrações encontravam-se, possivelmente, antes de sua 
doação ao Centro, sob a guarda do jornal Em Tempo. A parcela do Fundo 
Brasil Agora, correspondente sobretudo às atividades administrativas do jor-
nal, permanece sob a guarda do Diretório Nacional do PT.  Coleção do 
jornal microfi lmada em 2004.

Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, 
1998?. Doação: Democracia Socialista – Tendência Interna do PT, 2000.

Âmbito e conteúdo
Reúne ilustrações produzidas para o jornal por diferentes cartunistas, do-
cumentos que refl etem a relação do jornal com esses profi ssionais, além 
de série completa das edições do Brasil Agora. O material retrata os prin-
cipais fatos políticos ocorridos na primeira metade dos anos 1990, com 
especial destaque para a conjuntura nacional, como as campanhas elei-
torais de 1992 e 1994; a evolução do governo de Fernando Collor de 
Mello na Presidência da República; o impeachment do então presidente; 
a atuação de Itamar Franco, que lhe sucedeu na presidência; a eleição de 
Fernando Henrique Cardoso e o processo inicial de implantação do Pla-
no Real; além da crise do próprio jornal, que resultou no seu fechamen-
to defi nitivo. Entre as questões internacionais abordadas, destacam-se a 
crise e o colapso da União Soviética e a situação do regime cubano. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo parcialmente organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Jornal Brasil Agora
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Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Jornais disponíveis em microfi lme.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Jornal Brasil Agora
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Edição do jornal Nova Luta (n. 8, mar. 1987) destaca a luta pelas eleições livres e diretas e 
a oposição ao governo de José Sarney, presidente eleito indiretamente pelo Congresso em 
1985 (Fundo MCR/Acervo CSBH).



45

FUNDOS
INSTITUCIONAIS

GUIA DO 
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/MCR. 

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1985-1988.

Dimensão e suporte
Textual: 0,13 m.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Comissão Política de Unifi cação, CPU (1984-1985), Movimento 
Comunista Revolucionário, MCR (1985-1989).

História institucional
O Movimento Comunista Revolucionário (MCR) foi fundado em 
congresso realizado em 1985. Sua formação resulta da aglutinação de re-
manescentes do Partido Comunista do Brasil – Ala Vermelha (PCdoB-
AV) com a Organização Comunista Democracia Proletária (OCDP), 
fundada em 1982 reunindo remanescentes da Ação Popular Marxista 
Leninista (APML) e do Movimento pela Emancipação do Proletaria-
do (MEP), fundado em 1976, coordenado por uma Comissão Política 
de Unifi cação (CPU). Implantado nos estados do Pará, Bahia, São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
possuía atuação sobretudo no movimento sindical de educação e no 
movimento estudantil. Embora caracterizasse o PT como uma frente 
legal no âmbito da qual se rearticularia a esquerda revolucionária, iden-
tifi cava a partir de 1987 uma aproximação crescente entre as formula-
ções do partido e as suas próprias, o que culminou na sua conversão, em 
1989, na Força Socialista – Tendência Interna do PT.

História arquivística
O acervo foi constituído a partir de documentos sob a guarda de Luiz 

Movimento Comunista 
Revolucionário (jornal Nova Luta)
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Sérgio Gomes da Silva, integrante da direção nacional do MCR, 
doados ao PT em fi ns de 1988 e recuperados entre 2006 e 2008. 
O conjunto foi pré-organizado entre 2006 e 2008 pela equipe do 
CSBH/FPA.

Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacio-
nal, 2006-2008.

Âmbito e conteúdo
O acervo é representativo em relação ao período de existência da or-
ganização, compreendida entre 1985 e 1989. Reúne materiais que 
refl etem sua orientação política e funcionamento interno, como o 
manifesto de fundação, estatutos, relatórios, circulares e resoluções, 
produzidos por diferentes instâncias da organização, como seu Co-
mitê e Congresso Nacionais; exemplares do jornal Nova Luta, publi-
cados entre 1986 e 1987; esboços da marca adotada pela organização 
em seu congresso de fundação; materiais que refl etem a atuação da 
organização nos movimentos sociais, sobretudo estudantil e sindical; 
além de materiais produzidos por Comitês Regionais do MCR nos 
estados da Bahia, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e São Paulo.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo pré-organizado a partir do método funcional de classifi cação 
arquivística.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Movimento Comunista Revolucionário (jornal Nova Luta)
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Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Plano preliminar de classifi cação encontra-se disponível para consulta.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em estado regular de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Acervo pré-organizado entre 2006 e 2008. 

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Movimento Comunista Revolucionário (jornal Nova Luta)
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Exemplar do jornal Berro (n. 9, out 1979), publicado no Rio de Janeiro por militantes 
e simpatizantes do MEP atuantes no movimento popular, retrata a fundação do PT 
(Fundo MEP/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/MEP.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1977-1985.

Dimensão e suporte
Textual: 0,45 m; iconográfi co: 2.500 negativos (aprox.), 3.200 foto-
gramas em folhas de contato fotográfi co (aprox.); fi lmográfi co: 40 fi l-
mes (7h30min, DVD).

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Fração Bolchevique (1970-1976); Movimento pela Emancipação do 
Proletariado, MEP (1976-1985).

História institucional
O Movimento pela Emancipação do Proletariado (MEP) foi forma-
do em congresso realizado em 1976 a partir da Fração Bolchevique 
da Organização de Combate Marxista-Leninista – Política Operária 
(OCML/PO), constituída em 1970. Em suas resoluções caracteri-
zou a sociedade brasileira como capitalista dependente e a revolu-
ção como imediatamente socialista. Ao longo de toda sua trajetória, 
publicou o periódico clandestino Nova Luta e, entre 1979 e 1981, 
o jornal Companheiro. Inicialmente concentrado no Rio de Janeiro, 
consolidou-se posteriormente sobretudo nos estados do Pará, Es-
pírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, particularmente nos movi-
mentos estudantil e sindical. O MEP adquiriu visibilidade com as 
prisões ocorridas em São Paulo e no Rio de Janeiro entre junho 
e agosto de 1977, quando foi detectado pelos órgãos de repressão. 
Desde o início, participou do movimento pela formação do PT, ca-
racterizando-o como uma frente legal que possibilitaria o reagru-
pamento da esquerda clandestina. Após cisões ocorridas em 1982 e 

Movimento pela Emancipação do 
Proletariado (jornal Companheiro)
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1984, fundiu-se à Organização Comunista Democracia Proletária 
(OCDP) e ao Partido Comunista do Brasil – Ala Vermelha (PCdoB-
AV), dando origem, em 1985, ao Movimento Comunista Revolu-
cionário (MCR).

História arquivística
A maior parte do material textual pertenceu a Luiz Sérgio Gomes 
da Silva, dirigente do MEP dedicado à formação política e à coor-
denação do trabalho do grupo junto aos movimentos populares. O 
conjunto havia sido doado ao PT em fi ns de 1988 e foi localizado, 
parcialmente reconstituído e pré-organizado pela equipe do CSBH 
entre 2006 e 2008. O restante da documentação foi recebida como 
doação de ex-integrantes da organização por intermédio de Carlos 
Henrique Menegozzo, pesquisador dedicado à história do MEP. O 
acervo fotográfi co e audiovisual provêm de Humberto Assis Borges, 
membro da célula do MEP no bairro do Butantã em São Paulo e re-
pórter fotográfi co do jornal Companheiro, tendo sido entregue à FPA 
em doações sucessivas entre 2008 e 2009. O documentário De mãos 
dadas, por sua vez, foi recebido em 2009 por doação de André Lázaro, 
simpatizante do MEP no Rio de Janeiro e produtor do fi lme junta-
mente com Ivan Vianna, falecido em 2006. 

Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, 
2006-2008. Doação: Humberto de Assis Borges, 2008-2009. Doação: 
André Lázaro, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne materiais produzidos por instâncias do MEP em nível nacio-
nal, bem como por seus Comitês Regionais, entre os quais destaca-
mos os dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espí-
rito Santo, Pará e Pernambuco. Inclui exemplares do jornal Compa-
nheiro e parte de seu acervo fotográfi co; teses, resoluções e relatórios 
de congressos e de reuniões da direção da organização em diferentes 
níveis; além de signifi cativo volume de material que refl ete a atua-
ção do MEP nos movimentos sociais. A esse respeito destacam-se, por 
exemplo, os conjuntos textuais referentes aos ativos estudantil e de 
bairros ocorridos em 1980 e 1981; relatórios de avaliação das ativida-
des de células atuantes em bairros periféricos e favelas em diferentes 
regiões do país em fi ns dos anos 1970; exemplares do jornal Berro, edi-
tado por simpatizantes do grupo no Rio de Janeiro; além de expres-

Movimento pela Emancipação do Proletariado (jornal Companheiro)
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sivo volume de registros audiovisuais da presença da organização em 
encontros estudantis, assembleias sindicais e manifestações de rua, em 
que se destaca o documentário De mãos dadas (1981), produzido por 
ocasião do julgamento, em 1978, de militantes da organização presos 
no ano anterior.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo pré-organizado a partir do método funcional de classifi cação 
arquivística.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Plano preliminar de classifi cação encontra-se disponível para consulta.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Os negativos que compõem o acervo encontram-se em processo de 
digitalização.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Movimento pela Emancipação do Proletariado (jornal Companheiro)
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Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em estado regular de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO

Nota do arquivista
Acervo pré-organizado entre 2006 e 2008.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Movimento pela Emancipação do Proletariado (jornal Companheiro)
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Relatório de militante do MEP registra a atuação da organização junto às 
comunidades na Zona Norte de Belo Horizonte/MG em fi ns dos anos 1970 
(Fundo MEP/Acervo CSBH).

Movimento pela Emancipação do Proletariado (jornal Companheiro)
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Exemplar do Boletim Nacional (n. 35, mai. 1988), editado pela Comissão Executiva Nacional 
do PT, destaca a luta contra o preconceito racial no contexto do centenário da Abolição da 
Escravidão no Brasil (Fundo PTDN/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/PTDN.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1978-2006. 

Dimensão e suporte
Textual: 13 m; iconográfi co: 100 adesivos, 12.050 fotografi as, 962 car-
tazes; sonoro: 1.350 unidades (fi tas cassete), 3 discos de vinil; fi lmográ-
fi co: 860 unidades (VHS, U-Matic, Betacam e DVD); tridimensional: 
170 camisetas, 425 broches, 52 bandeiras/faixas, 8 sacolas/bolsas; mi-
crográfi co: 150 rolos positivos-diazo, 150 negativos-prata; entre ou-
tros materiais.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Movimento Pró-Partido dos Trabalhadores (1979-1981), Partido dos 
Trabalhadores (1981- ).

História Institucional
A fundação do PT resulta da aglutinação de diferentes movimentos so-
ciais que fl oresceram ou se fortaleceram ao longo da década de 1970, em 
oposição à ditadura militar. Surgido num contexto politicamente restri-
tivo, emergiu como um partido combativo, autêntico representante das 
classes trabalhadoras e comprometido com um projeto socialista demo-
crático. Experimentou, em meados dos anos 1980, um processo de vigo-
roso crescimento político, tanto junto aos movimentos sociais quanto de 
sua representação no âmbito do Estado, defi nindo-se ideologicamente e 
consolidando-se nos cenários nacional e internacional como um parti-
do socialista, democrático e de massas. Abalado pelas mudanças ocorri-
das no início dos anos 1990 no Brasil, no mundo e em si mesmo, o PT 
viveu um momento de crise, do qual emergiu em oposição aos gover-
nos de inspiração neoliberal, de Fernando Collor de Mello a Fernando 

Partido dos Trabalhadores
Diretório Nacional
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Henrique Cardoso. Firmou-se nesse período como uma força decisiva 
no cenário político nacional, fato que culminou na eleição e reeleição 
de Lula à Presidência da República nas eleições de 2002 e 2006.

História arquivística
Inicialmente dividida entre o gabinete do deputado Airton Soares, no 
bairro do Bixiga em São Paulo, e a Barra Funda, também na capital pau-
lista, a sede nacional do PT dispunha de recursos limitados. Por essa ra-
zão, até fi ns anos 1980, nenhum tratamento havia sido reservado aos seus 
arquivos, apesar das iniciativas propostas pela Fundação Wilson Pinhei-
ro e pelo Instituto Cajamar, entidades ligadas ao partido. Em 1989, por 
iniciativa de funcionários do PT, foram organizados os arquivos das Se-
cretarias de Assuntos Institucionais, Relações Internacionais, Formação 
Política e Movimentos Populares. Em 1991 a sede foi transferida para o 
bairro da Barra Funda, em São Paulo. No novo espaço, os arquivos na-
cionais se confundiram com os do Diretório Estadual de São Paulo, que 
compartilhava o mesmo prédio, e foram parcialmente danifi cados ou 
destruídos pela ação do tempo e da umidade. Com a transferência do 
diretório para a atual sede, no bairro da Sé, em meados de 1996, os pri-
meiros levantamentos documentais foram efetuados pela Fundação Per-
seu Abramo, então recém-instituída. Separados do arquivo do Diretório 
paulista, os materiais foram transferidos para a sede da FPA e desde en-
tão se encontram em processamento técnico, juntamente com materiais 
posteriormente liberados por outras instâncias do partido.

Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacio-
nal, 1996-2006.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Rigorosamente, o acervo reúne parte da documentação produzida pelo 
que se defi ne estatutariamente como Seção Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, que inclui não somente o Diretório Nacional, mas tam-
bém seus Encontros e Congressos, Comissão Executiva Nacional, se-
cretarias nacionais, comitês nacionais de campanha, bancadas parlamen-
tares nacionais, entre outras instâncias correspondentes a esse nível de 
organização. A documentação sob a guarda do CSBH concentra-se no 
período compreendido entre 1978 e 1989, embora, no caso de publi-
cações periódicas, encontros e das campanhas eleitorais, as datas dos 
materiais se estendam praticamente aos dias de hoje. De modo geral, o 
acervo refl ete a organização do PT, seus processos decisórios internos 

Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
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e sua relação com a sociedade em geral e com os movimentos sociais 
em particular. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Recortes de jornal produzidos pela Secretaria Nacional de Comuni-
cação do PT foram eliminados concomitantemente à microfi lmagem 
do material, realizada entre 2006 e 2007.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo parcialmente organizado a partir do método funcional de 
classifi cação. Entre os materiais em estágio mais avançado de organi-
zação e descrição podem-se ressaltar as publicações periódicas nacio-
nais do PT, os clippings produzidos pelo próprio partido, além da do-
cumentação relacionada às campanhas eleitorais de 1982 a 2006, no-
tadamente as de 1989, 1994 e 1998. 

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
A política de acesso, defi nida pelo titular do acervo, estabelece que 
apenas aquela documentação já tornada pública pelo partido encon-
tra-se disponível à pesquisa. 

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português (predominante).

Características físicas e requisitos técnicos
O CSBH não dispõe do equipamento necessário à reprodução de fi -
tas em formato U-Matic e Betacam.

Instrumentos de pesquisa
Inventários das campanhas de 1989, 1994 e 1998, e catálogos dos conjun-
tos documentais microfi lmados encontram-se disponíveis para consulta.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
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Existência e localização de cópias
Seleção de publicações avulsas produzidas pelo PT, séries de periódi-
cos editados pelo partido em nível nacional, além de recortes de jor-
nal em parte acumulados pelo próprio PT e materiais das campanhas 
de 1989, 1994 e 1998, encontram-se microfi lmados. Além de disponí-
veis na FPA, cópias dos microfi lmes podem ser consultadas em diver-
sas instituições nacionais e internacionais, tais como o Arquivo Públi-
co do Estado de São Paulo, no Brasil; a Biblioteca do Congresso e a 
Universidade do Texas, nos Estados Unidos; além do Instituto Inter-
nacional de História Social, sediado na Holanda.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Informações referentes à história arquivística do Diretório Nacional 
do PT foram reunidas entre 2006 e 2009 a partir de entrevistas reali-
zadas com Angélica Atalla, Mila Frati, Márcio Machado, Ricardo Aze-
vedo, Rose Spina, Rogério Chaves e Paulo Zocchi.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
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Caderno de formação política elaborado em meados dos anos 1980 pelas 
Secretarias de Formação Política e Organização do Diretório Nacional do PT 
e do Diretório Estadual de São Paulo (Fundo PTDN/Acervo CSBH).

Partido dos Trabalhadores - Diretório Nacional
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Exemplar do boletim Linha Direta (n. 650, 2006), publicado pelo Diretório Estadual do 
PT em São Paulo, em que se avalia a campanha em que Lula foi reeleito Presidente da 
República (Coleção PT0/Acervo CSBH).



61

FUNDOS
INSTITUCIONAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/PT1.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1989-2001.

Dimensão e suporte
Filmográfi co: 340 registros audiovisuais (VHS, Betacam e U-Matic); 
156 fi tas cassete.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Diretório Regional do PT de São Paulo, DR/SP (1981-1985); Dire-
tório Estadual do PT de São Paulo, DE/SP (1985- ).

História institucional
Embora o encontro de fundação do PT tenha ocorrido no início de 1980, 
sua implantação nos estados e municípios ocorreu de modo paulatino, sen-
do o Diretório Regional de São Paulo um dos primeiros constituídos no 
país. O DR/SP surgiu como uma instância responsável não apenas pela 
coordenação do trabalho do partido no estado, mas também como órgão 
de interlocução direta com os chamados Diretórios Distritais da capital. 
Isso porque a legislação da época proibia a existência de diretórios muni-
cipais em cidades de grande concentração populacional consideradas áre-
as de segurança nacional – o que incluía a capital paulista. Essa situação se 
alterou somente por volta de 1985, quando a legislação permitiu a forma-
ção do Diretório Municipal de São Paulo, passando o Diretório Regional 
a denominar-se Diretório Estadual, e os Distritais a denominar-se Zonais. 
O Diretório foi berço da revista Teoria e Debate, lançada em 1986, e é ainda 
hoje uma das principais bases do partido em todo o país.

História arquivística
O acervo sob guarda da FPA foi recebido como doação do Diretório 

Partido dos Trabalhadores
Diretório Estadual de São Paulo
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Estadual de São Paulo em meados de 2004. Entre aquela data e 2005, o 
acervo foi submetido a um tratamento preliminar do qual resultou uma 
listagem de identifi cação dos materiais ali existentes. O conjunto docu-
mental abrange parte do acervo do Diretório Estadual do Partido dos 
Trabalhadores, mais especifi camente documentação audiovisual.

Procedência
Doação: Partido dos Trabalhadores – Diretório Estadual de São Paulo, 2004.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne registros audiovisuais de momentos importantes da trajetória 
do PT nacional, no estado de São Paulo e na capital paulista. Entre os 
temas retratados no acervo destacam-se os materiais, produzidos em 
diferentes níveis, relativos às campanhas ocorridas entre 1989 e 2001, 
desde comícios, programas eleitorais de diferentes partidos, debates 
entre os candidatos na televisão; clippings encomendados pelo diretó-
rio que registram inserções do PT na programação televisiva, entre-
vistas com dirigentes partidários e notícias sobre o partido veicula-
das em telejornais; produções audiovisuais de administrações petistas 
no estado; além de registros de encontros e debates promovidos pelo 
partido e de campanhas de reivindicação, como os protestos contra a 
privatização das estatais ocorridos em fi ns dos anos 1990.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo parcialmente organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Partido dos Trabalhadores - Diretório Estadual de São Paulo
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Características físicas e requisitos técnicos
O CSBH não dispõe do equipamento necessário à reprodução de fi -
tas em formato U-Matic e Betacam.

Instrumentos de pesquisa
Listagem do acervo disponível para consulta.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Listagem do acervo elaborada em meados de 2004.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Partido dos Trabalhadores - Diretório Estadual de São Paulo
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Militantes do PT trabalham voluntariamente na construção da sede do Diretório Municipal 
do PT em São Bernanrdo do Campo/SP que, entre a compra do terreno e a fi nalização da 
obra, se estendeu por quase toda a década de 1980 (Fundo PT2/Acervo CSBH).
Foto: Diretório Municipal de São Bernardo do Campo
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/PT2.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1980-2000 (aprox.).

Dimensão e suporte
Textual: 16 m; iconográfi co: 503 fotografi as.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Diretório Municipal do PT de São Bernardo do Campo/SP (1981- ).

História institucional
O Diretório Municipal do PT de São Bernardo do Campo/SP pos-
sui trajetória singular entre os diretórios do PT. Constitui uma das 
instâncias partidárias em nível municipal mais fortemente vinculadas 
ao movimento das greves ocorridas na região do ABCD paulista em 
fi ns dos anos 1970 e que são parte constitutiva do processo de for-
mação do PT. Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, presidente elei-
to em 2002 e 2006 e importante liderança daquele processo, é fi lia-
do ao diretório de São Bernardo do Campo, onde mantém residência 
até hoje. Surgido em área de base industrial e de grande contingente 
operário, o Diretório de São Bernardo foi uma das primeiras instân-
cias do partido organizadas nesse nível administrativo. A história de 
sua sede refl ete essas características e a diferencia das sedes dos demais 
diretórios petistas: a casa que ainda hoje sedia o diretório resulta de 
um vigoroso processo de mobilização de base, tendo sido a compra 
do terreno e a construção do prédio viabilizadas a partir de doações 
fi nanceiras e do trabalho voluntário de fi liados e simpatizantes. 

História arquivística
Dado não disponível.

Partido dos Trabalhadores
Diretório Municipal de São Bernardo do Campo/SP
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Procedência
Doação: Partido dos Trabalhadores-Diretório Municipal de São Ber-
nardo do Campo/SP, 2006.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Acervo reúne documentação acumulada pelo Diretório Municipal 
do PT em São Bernardo do Campo/SP, desde sua origem até os 
últimos anos. Inclui desde fi chas de fi liação, atas de reunião de suas 
instâncias diretivas e materiais relacionados a encontros do partido 
em diferentes níveis; passando por publicações periódicas e mate-
riais de campanha produzidos pelo PT em nível municipal, estadu-
al e nacional; por documentação administrativa e materiais que re-
fl etem a relação do diretório com administrações petistas no mu-
nicípio; até documentos referentes às principais lutas populares e 
entidades representativas dos movimentos sociais da cidade e seu 
entorno, entre os quais destaca-se o Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo e Diadema. No conjunto, destacam-se ainda o mate-
rial fotográfi co, que retrata realizações de administrações do PT no 
município; atividades de campanha, sobretudo de 1989; manifes-
tações de massa, como passeatas pelo “Fora Collor!”, além de raro 
registro da construção da sede do diretório, ocorrida ao longo dos 
anos 1980. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Partido dos Trabalhadores - Diretório Municipal de São Bernardo do Campo/SP
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Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em estado regular de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Partido dos Trabalhadores - Diretório Municipal de São Bernardo do Campo/SP
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Ato em homenagem aos 64 anos da Revolução Russa, promovido conjuntamente pela 
Organização Socialista Internacionalista e Convergência Socialista em novembro de 1981 
(Fundo OTR/AcervoCSBH). Foto:  Vera Jursys
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/OTR.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1978-1987.

Dimensão e suporte
Textual: 0,35 m; iconográfi co: 3.000 fotogramas em folhas de contato 
fotográfi co, 950 fotografi as (aprox.), 200 negativos.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Organização Socialista Internacionalista, OSI (1976-1983); Fração 
Quarta Internacional, FQI (1983-1986); Organização Socialista In-
ternacionalista – O Trabalho, OSI-OT (1986-1987); O Trabalho, OT 
(1987- ).

História institucional
A Organização Socialista Internacionalista (OSI) foi fundada em 
1976 como seção brasileira do Comitê Organizativo de Recons-
trução da Quarta Internacional (Corqui), referenciada no dirigente 
francês Pierre Lambert. No movimento estudantil constituiu a ten-
dência “Liberdade e Luta”. No movimento sindical notabilizou-se 
como o principal grupo impulsionador dos Encontros Nacionais 
dos Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical (Entoes), ocor-
ridos em fi ns dos anos 1970. Crítica à orientação inicial do PT, a 
OSI foi uma das últimas organizações de esquerda a aderir ao par-
tido, consolidando sua opção somente em meados de 1983, quan-
do passou a denominar-se Fração Quarta Internacional. Em 1986 
assumiu integralmente sua condição de tendência do PT e adota a 
denominação de seu jornal porta-voz, O Trabalho. Cindiu-se entre 
1986 e 1987, e parte de seus militantes integrou-se à Articulação; a 
outra parte manteve-se como “O Trabalho”. Atualmente, reivindica 

O Trabalho 
Tendência Interna do PT (jornal O Trabalho)
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que o governo Lula “cumpra seu mandato” mediante o rompimen-
to da aliança com setores das classes dominantes que integram sua 
base aliada. Em 2006, sofreu nova cisão que culminou na formação 
da tendência Esquerda Marxista do PT.

História arquivística
Em parte, o acervo resulta da transferência de materiais localizados na 
sede do PT, provavelmente no fi nal dos anos 1990. Pesquisa inicial indi-
ca ser esse conjunto uma parcela remanescente do acervo localizado na 
sede do partido e devolvido à redação do jornal O Trabalho entre 1991 
e 1992. A separação desse material do conjunto do acervo fotográfi co 
do PT foi efetuada pela equipe do CSBH em 2009 com a colaboração 
de Paulo Zocchi, ex-integrante do jornal. A maior parte do acervo, to-
davia, provém de depósito provisório efetuado por Vera Jursys, ex-in-
tegrante do jornal, recebido pelo CSBH/FPA em 2003. A parcela do 
acervo da Organização Socialista Internacionalista, originalmente sob 
a guarda da própria corrente, foi doada em 1987 sob a denominação 
Fundo Livraria Palavra ao Centro de Documentação do Movimento 
Operário Mário Pedrosa (Cemap) e encontra-se disponível para con-
sulta no Centro de Documentação e Memória da Unesp. 

Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, 
1998. Depósito provisório:  Vera Jursys, 2004.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Inclui exemplares do jornal O Trabalho publicados entre os anos 1970 e 
1990, reprodução de imagens da Revolução Russa e fotografi as que re-
tratam movimentos sindicais, estudantis e populares ocorridos em âm-
bito nacional e internacional nos anos 1970 e 1980. Entre os movimen-
tos sindicais destacam-se greves, atos e assembleias de bancários, profes-
sores e metalúrgicos, entre outras categorias; protestos do Primeiro de 
maio; além dos principais encontros e congressos de trabalhadores que 
antecedem a fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), tais 
como o Congresso Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat) e o En-
contro Nacional dos Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical 
(Entoes). No que se refere aos estudantes, retrata encontros e manifes-
tações de protesto protagonizadas tanto por universitários como por se-
cundaristas. Inclui ainda imagens das lutas de desempregados e de mo-
radores de favelas do Butantã; do movimento pela Constituinte; de ati-
vidades promovidas pela Organização Socialista Internacionalista, tais 

O Trabalho - Tendência Interna do PT (jornal O Trabalho)
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como ato em comemoração aos 64 anos da Revolução Russa de 1917; 
além de imagens de combatentes sandinistas na Nicarágua e de mani-
festações sindicais registradas na Polônia. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo parcialmente organizado. Fotografi as pré-organizadas por 
assunto.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Fundo da Livraria Palavra, Centro de Documentação e Memória 

O Trabalho - Tendência Interna do PT (jornal O Trabalho)
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(CEDEM) da Unesp. Coleção Organização Socialista Internacio-
nalista, Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa (CEDAP) da 
Unesp.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em estado regular de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

O Trabalho - Tendência Interna do PT (jornal O Trabalho)
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Detalhe do arquivo audiovisual do Centro Sérgio Buarque 
de Holanda (CSBH/FPA). 
Foto: Carlos Henrique M. Menegozzo.

Fundos 
Pessoais
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Boletim Informativo (n. 5, 1982), editado pelo núcleo de base do PT no Jardim Pastão 
e Vila Zatt, bairros da Zona Oeste da capital paulista, avalia o início da campanha petista 
em 1982 na região (Fundo AN1/Acervo CSBH).
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/AN1.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1977-1985.

Dimensão e suporte
Textual: 0,25 m.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Dado não disponível.

Biografi a
O titular do acervo, que preferiu manter sua condição de anônimo, 
é simpatizante do PT desde praticamente a fundação do partido. 
Atuou em São Paulo na década de 1980, participando de debates e 
atividades relacionados à questão econômica. Foi membro do grupo 
de economistas do PT de São Paulo, coletivo ao qual coube a ela-
boração do programa de economia da candidatura de Lula a gover-
nador do estado nas eleições de 1982. Nos anos seguintes acompa-
nhou o movimento de mutuários de casa própria, tendo viajado a 
Cuba em 1985 com o objetivo de conhecer as experiências daquele 
país no que se refere à questão habitacional.

História arquivística
Acervo doado em 2001 e pré-organizado pela equipe do CSBH/
FPA no mesmo ano.

Procedência
Doação: Anônimo, 2001.

Anônimo
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CENTRO SÉRGIO 
BUARQUE DE 

HOLANDA

GUIA DO 
ACERVO

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Inclui documentos relacionados a movimentos sociais, em especial àque-
les ligados à Igreja, aos movimentos sindicais de São Bernardo do Campo/
SP e aos movimentos comunitários organizados na Zona Leste da capital 
paulista. No que se refere ao PT, inclui desde documentação interna até 
publicações periódicas e não periódicas, produzidas pelo partido em nível 
nacional, estadual e municipal. O material refl ete, em particular, o proces-
so de formação do PT em São Paulo, sua organização interna, atividades 
de formação política e sua atuação junto a movimentos organizados e em 
campanhas eleitorais, sobretudo a de 1982. Destacam-se, nesse conjunto, 
publicações relacionadas à questão econômica, produzidas pelo grupo de 
economistas do Diretório Regional do PT de São Paulo, e diferentes ma-
teriais publicados por núcleos de base e diretórios zonais do partido na 
capital paulista. Adicionalmente, inclui reduzido conjunto documental re-
lativo ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), referentes à guerrilha do 
Araguaia e à campanha pela legalização do partido nos anos 1980. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo pré-organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

Anônimo
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Acervo pré-organizado provavelmente em 2001.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Anônimo
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Angélica, à esquerda, ao lado de Lula e Luiz Eduardo Greenhalgh, assessora a mesa do 
4º Encontro Nacional do PT, realizado em São Paulo entre maio e junho de 1986 
(Acervo AAT/Acervo CSBH). Foto: Lisy Leuba Salum
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/AAT.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1984-1999.

Dimensão e suporte
Textual: 18 unidades (7 livros); iconográfi co: 5 fotografi as; tridimen-
sional: 2 bandeiras.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Angélica Buzaglo Atalla (1962- ).

Biografi a
Angélica Buzaglo Atalla é natural de São Paulo/SP. Formou-se em di-
reito pela Universidade de São Paulo (USP) em 1984. Filiou-se ao PT 
em 1980, ano em que também iniciou sua militância estudantil, identi-
fi cada com a tendência Refazendo. Paralelamente, atuou no movimen-
to sindical bancário, próxima à Articulação – tendência do PT a qual 
permaneceu vinculada até meados de 1991. Entre 1985 e 1990 traba-
lhou como funcionária do Diretório Nacional do PT, exercendo fun-
ções nas Secretarias de Finanças, Geral e de Assuntos Institucionais. In-
tegrou a assessoria do deputado estadual Elói Pietá entre 1990 e 2000; 
e entre 2001 e 2002, a equipe da Secretaria Municipal de Cultura da 
Prefeitura de São Paulo, na gestão Marta Suplicy (2001-2004). Atual-
mente é assistente da diretoria da Fundação Perseu Abramo (FPA) e 
coordenadora da área de Cultura Política da instituição. 

História arquivística
Acervo recebido em doações sucessivas efetuadas pela titular entre 
2001 e 2008. Parcela correspondente à militância estudantil da titular 
extraviou-se nos anos 1980.

Angélica Atalla
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CENTRO SÉRGIO 
BUARQUE DE 

HOLANDA

GUIA DO 
ACERVO

Procedência
Doação: Angélica Atalla, 2001-2008.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Contempla panfl etos, folhetos e bandeira de candidaturas e mandatos le-
gislativos do PT, tanto em nível nacional como no Estado de São Paulo, 
produzidos entre os anos de 1989 e 1996. Inclui também publicação do 
PT sobre a questão agrária; exemplar do jornal O Pasquim; caderno de do-
cumentos da tendência petista Articulação; e Projeto de Constituição apre-
sentado pelo PT à Assembléia Nacional Constituinte – todos publicados 
nos anos 1980. O acervo reúne, ainda, bandeira do movimento pelo “Fora 
Collor”; Manifesto de Lançamento do 2o Congresso do PT (1999) e livros 
que retratam tanto a trajetória do PT – entre a campanha pelas ”Diretas 
Já” e as Caravanas da Cidadania, publicados por diferentes editoras entre 
1984 e 1996 – quanto a política do partido em relação à questão cultural e 
à Constituinte, publicados pela Fundação Wilson Pinheiro em 1985. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

Angélica Atalla
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Angélica Atalla
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Publicação editada em 1982 pelo gabinete de Geraldo Siqueira, Deputado Estadual por São 
Paulo, avalia as realizações de seu mandato (1978-1982) (Fundo BVB/Acervo CSBH). 
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/BVB.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1974-2004.

Dimensão e suporte
Textual: 0,55 m.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Beatriz do Valle Bargieri (1943- ).

Biografi a
Beatriz do Valle Bargieri é natural do Rio de Janeiro/RJ. Graduou-se 
em arquitetura pela então Universidade do Brasil em 1967, onde ini-
ciou sua militância e aproximou-se da Ação Popular. Mudou-se para 
São Paulo em 1969, onde vive até hoje. Como integrante da direção 
regional da AP, foi presa em 1973. Libertada em 1975, envolveu-se no 
movimento de mulheres, tendo integrado o jornal Brasil Mulher. Em 
1978 participou da campanha de Geraldo Siqueira, eleito deputado 
pelo MDB. Integrou o PT e a CUT desde o início. No PT foi funda-
dora da Comissão de Mulheres e coordenou as candidaturas de Clara 
Scharf e Rosalina Santa Cruz nas eleições de 1982 e 1986, respecti-
vamente. Nas décadas de 1980 e 1990 participou de entidades de as-
sessoria a prefeituras populares, como o Instituto de Políticas Públicas 
e o Instituto Polis. Graduada em Direito em 1992, integrou a Procu-
radoria do Município de Jandira no fi nal dos anos 1990, sob gestão 
petista. Integrou em 2002 a assessoria da Comissão de Indenização 
pela tortura praticada por agentes do estado de São Paulo contra pre-
sos políticos, passando, em 2005, à Comissão de Anistia do Ministério 
da Justiça, como representante dos anistiados, onde permaneceu até 
o início de 2009. 

Beatriz Bargieri
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CENTRO SÉRGIO 
BUARQUE DE 

HOLANDA

GUIA DO 
ACERVO

História arquivística
Acervo constituído a partir de doações efetuadas pela titular em 2005 
e 2009. Parcela correspondente à atuação da titular no período ante-
rior a 1973 foi apreendida pela polícia por ocasião de sua prisão, ten-
do sido extraviada. 

Procedência
Doação: Beatriz do Valle Bargieri, 2005-2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne, basicamente, materiais produzidos entre os anos 1970 e 1990 
pelo PT, por mandatos petistas e por movimentos sociais. Entre os 
materiais do PT encontram-se resoluções e circulares da Comissão 
Executiva Nacional Provisória, estatutos e programa do partido; re-
latórios de planejamento, materiais de campanha de diferentes can-
didaturas; além de documentação relativa ao 1o Congresso do PT. 
Entre os materiais produzidos por mandatos do PT, destacam-se pu-
blicações de prefeituras referentes a temas como saneamento básico 
e planejamento urbano. No que se refere aos movimentos sociais, o 
acervo inclui relatórios, planos de trabalho, teses, resoluções, jornais e 
outras publicações produzidas por entidades ligadas a campanhas de 
defesa de direitos humanos e à anistia; e aos movimentos estudantil, 
de mulheres e sindical. Inclui, por fi m, exemplares do jornal Brasil 
Mulher, publicados no fi m dos anos 1970 por militantes dos movi-
mentos feministas.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Beatriz Bargieri
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em estado regular de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Beatriz Bargieri
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Exemplar do jornal Página 13 (out. 2003), editado pela tendência petista Articulação de 
Esquerda, registra as as resoluções de sua 6ª Conferência Nacional (Fundo CKM/Acervo 
CSBH).
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/CKM.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1980-2006. 

Dimensão e suporte
Textual: 3 m.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Ceici Kameyama (1938- ).

Biografi a 
Ceici Kameyama é natural de Jataizinho/PR. Graduou-se em enge-
nharia elétrica pela Universidade de São Paulo em 1964. Iniciou sua 
militância estudantil no Instituto Tecnológico da Aeronáutica nos anos 
1960, onde ingressou na Organização Revolucionária Marxista-Políti-
ca Operária (Polop). Transferindo-se para a USP, atuou junto ao movi-
mento sindical e integrou a União Estadual dos Estudantes (UEE) entre 
1962 e 1963. Preso em 1971, dedicou-se, após sua soltura em 1973, em 
conjunto com dois outros militantes do grupo, à reprodução de todo 
o arquivo da Polop em fi lme fotográfi co, destruindo os originais por 
medida de segurança. Aderiu ao PT desde o início. Como membro da 
Polop, corrente que depois se diluiu no PT, aproximou-se da tendência 
Articulação. Assumiu a Secretaria de Abastecimento da primeira gestão 
petista em Diadema (1982-1985). Em 1988 foi um dos coordenado-
res da campanha do PT à Prefeitura de São Paulo e, em 1993, aderiu 
à tendência Articulação de Esquerda. Integrou diretórios zonais do PT 
em São Paulo, além dos Diretórios Municipal e Estadual do partido, a 
assessoria de inúmeros mandatos petistas e ainda o Instituto de Políticas 
Públicas, instituído nos anos 1990 pelo PT. Desligou-se do partido em 
2005 e hoje mantém atuação independente.

Ceici Kameyama
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CENTRO SÉRGIO 
BUARQUE DE 

HOLANDA

GUIA DO 
ACERVO

História arquivística
Acervo composto a partir de doações sucessivas efetuadas pelo titular 
entre 2005 e 2008. O acervo da Organização de Combate Marxista Le-
ninista – Política Operária (OCML-PO), que permaneceu sob sua guar-
da desde anos anos 1960 e refl ete parcialmente sua militância na organi-
zação, foi doado ao Centro de Documentação e Memória da Unesp em 
2005 e encontra-se disponível à pesquisa naquela instituição, sob a de-
nominação Fundo Organização Revolucionária Marxista Política Ope-
rária (ORM-Polop), inicialmente adotada por aquele agrupamento.

Procedência
Doação: Ceici Kameyama, 2005-2008.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne grande diversidade de materiais. Inclui publicações periódicas, 
panfl etos, folhetos e documentação interna (tais como relatórios, ofícios 
e circulares) produzidos pelo Diretório Distrital do PT de Santa Cecília e 
pelo Diretório Zonal do Centro, bem como pelo Diretório Estadual do 
PT em São Paulo e pelo Diretório Municipal da capital paulista. Inclui 
também jornais e documentos internos da tendência petista Articulação 
de Esquerda; panfl etos, folhetos e boletins produzidos por movimentos 
sociais, sobretudo o movimento sindical; cadernos e boletins de manda-
tos executivos e legislativos do PT; além de materiais publicados por inú-
meras organizações de esquerda, desde tendências internas do PT até ou-
tros partidos de esquerda e coletivos não legalizados como partidos.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Ceici Kameyama
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo da Organização Revolucionária Marxista-Política Operária 
(ORM-Polop), Centro de Documentação e Memória (Cedem) da Unesp.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Ceici Kameyama
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Publicação do Diretório Municipal do PT de São Paulo avalia o debate inicial em torno 
do conteúdo do programa de governo da candidatura petista no munícipio nas eleições 
de 1996 (Fundo CBR/Acervo CSBH).
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/CBR.

Nível de descrição
Fundo. 

Datas-limite
1987-1995.

Dimensão e suporte
Textual: 57 unidades; iconográfi co: 4 adesivos.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Cid Barbosa Lima Jr. (1946- ).

Biografi a
Cid Barbosa Lima Jr. é natural de São Paulo/SP. Graduou-se em 1968 
em engenharia no Mackenzie, onde iniciou sua militância no movi-
mento estudantil, tendo sido membro do Partido Comunista do Bra-
sil – Ala Vermelha. Em 1970, após passagens pela prisão, contribuiu 
para a formação e participou do Socorro Vermelho prestando auxí-
lio a perseguidos políticos, fi liando-se posteriormente ao Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB). A partir de 1977 privilegiou a atua-
ção sindical, integrando a diretoria do Sindicato dos Engenheiros por 
mais de uma gestão. Participou do PT desde o início, onde contribuiu 
para a formação do primeiro núcleo do partido em sua categoria e 
para a organização da tendência Articulação. Integrou a primeira ges-
tão petista em São Paulo (1989-1992) como Administrador Regional 
de Pinheiros e assessor da diretoria do Hospital do Servidor Público. 
Candidato a vereador em 1992, atuou nos diretórios zonais do PT da 
Lapa e de Pinheiros. Até recentemente, como funcionário da Com-
panhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), cola-
borou com o núcleo do PT ali existente, tendo assumido a presidên-
cia da Associação dos Engenheiros da empresa. Permanece até hoje 
como militante do PT. 

Cid Barbosa
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CENTRO SÉRGIO 
BUARQUE DE 

HOLANDA

GUIA DO 
ACERVO

História arquivística
Dado não disponível.

Procedência
Doação: Cid Barbosa, 2004.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Inclui documentos do PT produzidos ao longo dos anos 1980 e 1990 
em diferentes níveis. Destacam-se, em particular, cadernos, boletins, 
ofícios, além de materiais relacionados a encontros e administrações 
municipais encabeçadas pelo PT, produzidos pelo Diretório Nacio-
nal do partido e pelos Diretórios Regional e Municipal do PT em 
São Paulo. Inclui ainda panfl etos, folhetos e adesivos produzidos por 
candidaturas majoritárias e proporcionais apresentadas pelo partido às 
eleições de 1988, 1989 e 1996 principalmente; além de publicações 
periódicas e não periódicas editadas por mandatos petistas, sobretudo 
vereadores e deputados do município e do estado de São Paulo res-
pectivamente. Por fi m, destacam-se documentos relativos à tendên-
cia Articulação; ao Diretório Zonal do PT do bairro de Pinheiros em 
São Paulo/SP; exemplares do jornal Brasil Agora e artigos de Florestan 
Fernandes publicados em 1988 no jornal Folha de S.Paulo e na revis-
ta Teoria & Debate. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Cid Barbosa
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Cid Barbosa
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Integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra participa de ato do movimento 
em 1997 (Fundo CCM/Acervo CSBH). Foto: Clóvis Campêlo
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PESSOAIS

GUIA DO 
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/CCM.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1991-1997.

Dimensão e suporte
Iconográfi co: 100 fotografi as (aprox.).

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Clóvis Luiz Regueira Carneiro Campêlo (1951- ).

Biografi a
Clóvis Campêlo é natural do Recife/PE. Graduou-se em jornalis-
mo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no início dos 
anos 1980 e em letras e pela Universidade Católica do Recife no iní-
cio da década de 1990. Além de poeta, cronista e fotógrafo amador, há 
mais de dez anos atua como agente administrativo no Instituto Na-
cional de Seguro Social (INSS). Como membro da tendência CUT 
pela Base, atuou no movimento sindical desde os tempos do Clube 
dos Previdenciários do Recife, entidade que antecedeu a formação do 
Sindicato da categoria no fi nal da década de 1980. Entre 1993 e 1996 
foi funcionário da Secretaria de Imprensa da entidade, na qual traba-
lhou como fotógrafo. Nesse momento, que corresponde ao período 
em que permaneceu fi liado ao PT, produziu registros fotográfi cos de 
momentos marcantes da vida política no estado de Pernambuco, en-
volvendo não só o PT e o Sindicato dos Previdenciários, mas também 
entidades do movimento social, sobretudo a CUT e o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. 

História arquivística
Dado não disponível.

Clóvis Campêlo
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Procedência
Doação: Clóvis Campêlo, 2003.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne fotografi as de autoria de Clóvis Campêlo produzidas ao 
longo dos anos 1990 e que retratam atividades promovidas por 
movimentos sociais e pelo PT. Inclui registros de manifestações 
e assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-
Terra (MST) no Nordeste, do 1o Congresso Infanto-Juvenil do 
MST de Pernambuco, de ações do movimento dos previdenciá-
rios de Recife, do Monumento contra a Tortura erigido na capi-
tal pernambucana e do 5o Congresso Nacional da CUT, realizado 
em São Paulo em 1994. Em relação ao PT, contempla imagens de 
visita de Luiza Erundina ao Estado de Pernambuco em 1991 e de 
atividades do partido, sobretudo panfl etagens, nas eleições de 1989 
e 1992 e 1994.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

Clóvis Campêlo
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Clóvis Campêlo
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Cartaz do início dos anos 1980 convoca concentração de simpatizantes do PT tendo em vista 
o fortalecimento da luta pelo registro do partido junto à Justiça Eleitoral (Fundo DKR/Acervo 
CSBH).
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PESSOAIS

GUIA DO 
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/DKR.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1980-2002.

Dimensão e suporte
Textual: 0,12 m; iconográfi co: 1 cartaz; tridimensional: 90 broches.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Dainis Karepovs (1957- ).

Biografi a
Dainis Karepovs é natural de Santo André/SP. Formado em jornalismo 
e editoração pela Universidade de São Paulo (USP), obteve os títulos de 
mestre e doutor em história pela mesma instituição. Filiou-se ao PT em 
1981, época em que integrava a Organização Socialista Internacionalis-
ta (OSI). Nos anos 1980 atuou em núcleos do PT em Pinheiros e em 
Perdizes. Participou também do movimento sindical, tendo sido mem-
bro do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo entre 1985 e 
1987, ano este em que se desligou da OSI. De 1987 a meados dos anos 
1990, integrou as assessorias dos deputados Clara Ant e Luiz Azevedo, e 
dos vereadores Sérgio Rosa e Vicente Cândido, na capital paulista – to-
dos vinculados ao PT. Entre 1998 e 2006 assumiu a diretoria da Divisão 
de Arquivo Histórico da Assembléia Legislativa do Estado de São Pau-
lo (Alesp). Atualmente, coordena o Centro Sérgio Buarque de Holanda 
(CSBH) da Fundação Perseu Abramo (FPA) e preside o Centro de Do-
cumentação e Memória Mário Pedrosa, do qual é membro fundador.

História arquivística
Acervo constituído por doações sucessivas efetuadas pelo titular entre 
2007 e 2009. O restante do fundo pessoal do titular foi anteriormen-

Dainis Karepovs
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te doado ao Centro de Documentação Mário Pedrosa e encontra-se 
hoje disponível à consulta no Centro de Documentação e Memória 
(Cedem) da Unesp. O conjunto reúne materiais acumulados pelo ti-
tular a respeito dos movimentos estudantis dos anos 1970; bem como 
sua biblioteca particular, dedicada sobretudo à história da esquerda e 
do movimento operário no Brasil. 

Procedência
Doação: Dainis Karepovs, 2007-2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Contempla boletins do Instituto Cidadania, publicados entre 1999 e 
2001, além de folhetos, boletins e ofícios produzidos por instâncias na-
cionais do PT, pelo seu Diretório Estadual em São Paulo, e pelo Dire-
tório Municipal da capital paulista. Entre esses materiais, destacam-se os 
itens relacionados a campanhas eleitorais e encontros do partido ocor-
ridos nas décadas de 1980 e 1990. Entre os broches incluem-se aqueles 
referentes a campanhas reivindicatórias, particularmente de sindicatos 
de jornalistas e arquitetos e da Central Única dos Trabalhadores (CUT); 
à luta pela Diretas Já e pela Constituinte; além de itens relativos à inú-
meras candidaturas do PT apresentadas em campanhas eleitorais reali-
zadas entre 1982 e 2002, com ênfase no período 1989-1994.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Dainis Karepovs



101

FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Coleção Dainis Karepovs, Centro de Documentação do Movimento 
Operário Mário Pedrosa (Cemap), atualmente sob a guarda do Cen-
tro de Documentação e Memória (Cedem) da Unesp.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Dainis Karepovs
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Edição do jornal Conexão Brasil (n. 2, jul-set. 2002), editado pelo Bloco de Esquerda do PT 
(composto pelas correntes Refazendo, Fórum Socialista, Movimento de Esquerda Socialista e 
Pólo de Esquerda), debate as eleições de 2002 (Fundo ETD/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/ETD.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1985-1999.

Dimensão e suporte
Textual: 0,65 m; iconográfi co: 19 cartazes.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Eduardo Tadeu Pereira (1964- ).

Biografi a
Eduardo Tadeu Pereira é natural de São Paulo/SP. Bacharel em his-
tória pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
em 1986, obteve mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) em 1999 e 2007. Atuou em movimentos de ju-
ventude na Zona Sul de São Paulo entre 1978 e 1982, quando apoiou 
candidaturas populares do MDB e aproximou-se do PT, ao qual fi -
liou-se em 1983. Em meados dos anos 1980 atuou no movimento de 
professores, tendo integrado a diretoria da CUT Regional  Campinas 
entre 1988 e 1990. Foi membro da Fundação Nativo da Natividade e 
Secretário de Formação Política do PT de São Paulo de 1991 a 1995. 
Assumiu a guarda de parte do arquivo histórico da FNN após seu fe-
chamento no início dos anos 1990. Integrou a assessoria do deputado 
estadual Renato Simões entre 1995 e 1998 e o Diretório Nacional do 
PT entre 1999 e 2001. Em 2004 foi eleito prefeito de Várzea Paulis-
ta/SP pelo PT, tendo sido reeleito em 2008. Atualmente é integrante 
da Comissão Executiva Nacional do partido e dedica-se a projetos de 
políticas públicas.

Eduardo Tadeu
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História arquivística
Acervo constituído a partir de doações sucessivas efetuadas pelo titu-
lar entre meados de 2004 e 2009.

Procedência
Doação: Eduardo Tadeu Pereira, 2004-2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne, primeiramente, materiais relacionados à questão educacional, 
principalmente documentos de encontros de educação do PT em di-
ferentes níveis, e materiais referentes à Associação dos Professores do 
Ensino Ofi cial do Estado de São Paulo. Inclui também documentos 
relacionados à formação política, entre os quais se destacam cadernos 
subsidiários, fi chas de inscrição, além de planos e relatórios elaborados 
por diferentes entidades como CUT, Núcleo 13 de Maio, Instituto 
Cajamar, Fundação Nativo da Natividade, Fundação Perseu Abramo, 
além do Diretório Nacional do PT e dos Diretórios Estaduais do par-
tido em São Paulo e em Minas Gerais. Contempla ainda materiais de 
tendências do PT tais como teses, resoluções e publicações periódicas 
e não periódicas, produzidas pela Articulação, Partido Revolucioná-
rio Comunista, Vertente Socialista, Nova Esquerda e, sobretudo, pelo 
Fórum do Interior, posteriormente Fórum Socialista. Por fi m, inclui 
material referente a campanhas do PT nos anos 1980, à Constituinte, 
documentos dos diretórios municipais do PT em Campinas/SP e em 
Jundiaí/SP, além de boletins da Pastoral Operária de Campinas.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Eduardo Tadeu
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Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Eduardo Tadeu
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Exemplar do boletim Linha Direta (n. 11, 1995), editado pelo Diretório Municipal do PT de 
Mogi-Mirim, debate questões ligadas ao meio ambiente e a luta contra as armas nucleares 
(Fundo EGR/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/EGR.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1977-2006.

Dimensão e suporte
Textual: 1,15 m; iconográfi co: 7 adesivos, 8 cartazes; tridimensional: 3 brindes.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Ernani Luiz Donatti Gragnanello (1960- ).

Biografi a
Ernani Gragnanello é natural de Mogi-Mirim/SP. Formou-se em direi-
to pela Faculdade Otávio Bastos em 1987, especializando-se em gestão 
e direito públicos entre 2007 e 2008. Iniciou sua militância em 1977 
nas áreas de cultura e esportes. Acompanhou o PT desde o início, época 
em que também se aproximou da tendência Articulação e ingressou na 
universidade, passando a atuar no movimento estudantil. Nesse período, 
presidiu o grêmio de sua faculdade e a União Mogimiriana dos Estudan-
tes. Em 1988 foi eleito vereador pelo PT na cidade e, em 1992, candida-
tou-se a prefeito. Pouco depois integrou a direção da Macrorregião do 
PT de Campinas, primeiro como coordenador, depois como tesoureiro. 
Entre 1994 e 2008 candidatou-se a cargos em diferentes níveis pelo PT, 
elegendo-se em 1996 como o vereador mais votado da história da cida-
de. Entre 2001 e 2007 foi Secretário de Assuntos Jurídicos dos municí-
pios de Amparo/SP e Sumaré/SP. Atualmente é assessor jurídico da Câ-
mara dos Vereadores de Santa Bárbara do Oeste/SP e presidente do PT 
de Mogi-Mirim – função que já havia exercido em gestões anteriores.

História arquivística
O conjunto, majoritariamente constituído de documentação acumu-

Ernani Gragnanello
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lada pelo titular ao longo de sua trajetória, inclui também conjuntos 
documentais originalmente pertencentes ao Diretório Municipal de 
Mogi-Mirim. O acervo sob a guarda do centro foi constituído a partir 
de doações sucessivas efetuadas pelo titular entre 2005 e 2009. 

Procedência
Doação: Ernani Gragnanello, 2005-2008.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne textos, relatórios, panfl etos, folhetos e adesivos de campanha de 
candidaturas majoritárias e proporcionais do PT apresentadas às elei-
ções ocorridas entre 1982 e 2006. O conjunto inclui materiais de can-
didaturas do partido nos municípios de Piracicaba/SP e Mogi-Mirim/
SP, entre as quais a do próprio Ernani, a vereador e a prefeito de Mogi 
Mirim/SP, e a de Rosana, sua esposa, a vereadora e prefeita. O acervo 
inclui ainda séries de publicações periódicas, ofícios, resoluções e cader-
nos de teses, entre outros materiais, produzidos pelo Diretório Nacional 
do PT, pelo Diretório Estadual de São Paulo e pelo Diretório Munici-
pal do PT em Mogi-Mirim entre as décadas de 1980 e 2000. Por fi m, 
inclui também publicações de tendências do PT, tais como Democra-
cia Socialista e Luta pelo Socialismo; além de outros títulos de periódi-
cos publicados nos anos 1980, entre os quais se podem destacar Jornal 
da Constituinte, Realidade Administrativa (editado pela Prefeitura de Mo-
gi-Mirim) e Barricada (versão em português do informativo da Frente 
Sandinista de Libertação Nacional); entre outros. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Ernani Gragnanello
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Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Ernani Gragnanello
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Edição do periódico alternativo Labuta (n. 30, fev 1981) publicado na cidade de Franca, 
no interior do estado de São Paulo (Fundo CMS/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/FSC.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1978-1984.

Dimensão e suporte
Textual: 0,15 m.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es) 
Sacutti (família).

Biografi a
Laura Pedron Sacutti (1936-2006), natural de Santo André/SP e mili-
tante do PT, casou-se com Clemente Sacutti (1931- ), nascido em Ri-
beirão Preto/SP, com o qual teve quatro fi lhos: Lilian Aparecida Sacutti 
Luchesi (1956- ), assistente social e fi liada ao partido entre 1982 a 2004; 
Cleide Maria Sacutti (1958- ), técnica em desenho arquitetônico e fi -
liada ao PT desde 1981; e Tarcísio João Sacutti (1961- ), sociólogo e 
ex-militante estudantil, fi liado ao partido desde 1982, hoje membro do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra na Bahia – estes nas-
cidos em São Bernardo do Campo/SP; além de Haroldo Sacutti (1964-
2004), natural de Santo André/SP, fi liado ao partido de 1982 a 2004. 
Todos se envolveram de algum modo com o PT, sobretudo nas primei-
ras reuniões em Ribeirão Preto/SP e nas campanhas eleitorais ocorri-
das no município desde a época de fundação do partido.

História arquivística
O acervo, reunido por Cleide Maria Sacutti, contempla materiais de 
Laura, Tarcísio e Haroldo e foi entregue aos cuidados do mandato de 
Beto Cangussú, vereador pelo PT em Ribeirão Preto/SP, e posterior-
mente doado à FPA em 2009.

Família Sacutti
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Procedência
Doação: Gabinete do Vereador Beto Cangussú, do PT de Ribeirão 
Preto/SP, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
O conjunto refl ete a militância da família Sacutti no período de forma-
ção do PT no município de Ribeirão Preto/SP. Inclui boletins, teses e 
panfl etos de movimentos sociais produzidos nos anos 1970 e 1980, so-
bretudo pelos movimentos sindical e estudantil; e exemplares de jornais 
de grande circulação nos quais constam matérias sobre o PT. Inclui tam-
bém boletins do PT, do Partido Comunista Brasileiro (PCB); e exempla-
res de periódicos editados por diferentes organizações atuantes no PT no 
início dos anos 1980, tais como Organização Socialista Internacionalista, 
Movimento pela Emancipação do Proletariado, Democracia Socialista e 
Convergência Socialista. Por fi m, o acervo reúne edições de periódicos 
alternativos, em grande parte publicados no interior do estado de São 
Paulo, tais como Labuta (1981), Voz dos Bairros (1982), Verdade (1983) e 
Ribeirão Agora (1985); além de jornais de circulação regional publicados 
nos municípios de São Paulo, Ribeirão Preto/SP e Santo André/SP. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Família Sacutti
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Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Família Sacutti
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Publicação da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, entidade de apoio aos 
movimentos sociais, que inclui avaliação da experiência do PT na prefeitura de 
Fotaleza (1985-1988) (Fundo FMN/Acervo CSBH).
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/FMN.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1982-1999.

Dimensão e suporte
Textual: 0,17 m.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Fernando Wanderley Vargas da Silva, Fernando Mineiro (1956- ).

Biografi a
Fernando Wanderley Vargas da Silva é natural de Curvelo/MG. Trans-
feriu-se para Natal/RN em 1975, onde ingressou na universidade e 
iniciou sua militância. Conhecido também como Mineiro, graduou-
se em biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) em 1980. Participou da reconstrução do Diretório Central 
dos Estudantes daquela instituição. Formado, exerceu atividade do-
cente na rede pública e participou da fundação da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) no estado. Foi membro da então Associação 
dos Professores do Rio Grande do Norte entre 1985 e 1988. Aderiu 
ao PT desde o início, tendo sido membro de sua Comissão Estadual 
Provisória. Entre 1988 e 2002 exerceu quatro mandatos consecutivos 
como vereador pelo PT em Natal/RN e, em 2002, elegeu-se deputa-
do estadual. Assumiu a presidência do Diretório do PT do Rio Gran-
de do Norte entre 2002 e 2005. Reeleito em 2006, exerce hoje seu 
segundo mandato como deputado estadual pelo PT.

História arquivística
Dado não disponível.

Fernando Mineiro



116

CENTRO SÉRGIO 
BUARQUE DE 

HOLANDA

GUIA DO 
ACERVO

Procedência
Doação: Fernando Wanderley Vargas da Silva, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne panfl etos, folhetos e recortes de jornal referentes a campanhas 
do PT nas eleições de 1982, 1989 e 1994; cadernos de resoluções do 
PT e de tendências internas do partido produzidos nos anos 1980; e 
exemplares de órgãos de informação do PT tais como Jornal dos Tra-
balhadores, Boletim Nacional, PT Notícias e Brasil Agora, publicados entre 
1982 e 1999. Inclui também materiais relativos ao 1o e 2o Congressos 
Nacionais do PT, realizados em 1991 e 1999; e cadernos relacionados 
a encontros setoriais do partido nas áreas de educação, transportes e 
sindical, realizados entre os anos 1980 e 1990. Destacam-se ainda pu-
blicações do Governo Paralelo sobre educação e desenvolvimento da 
região Nordeste; cadernos e folhetos editados pelo PT e por outras 
entidades dedicados a experiências do partido na gestão de adminis-
trações municipal; e folhetos produzidos pelas administrações petistas 
de Angra dos Reis/RJ, Fortaleza/CE, Santo André/SP, Diadema/SP 
e Santos/SP, também publicados entre os anos 1980 e 1990. Por fi m, 
inclui folheto editado pelo núcleo dos bancários do PT e boletim da 
Bancada do PT na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul, publicados nos anos 1980.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Fernando Mineiro
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Fernando Mineiro
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Exemplar de O Demiurgo (n. 2, out. 1984), publicado pelo Centro Acadêmico de História 
da USP, debate os congressos estudantis da época e a preservação da memória das lutas dos 
trabalhadores (Fundo FMU/Acervo CSBH).
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/FMU.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1984-1990.

Dimensão e suporte
Textual: 16 unidades.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Flamarion Maués Pelúcio Silva (1966- ).

Biografi a
Flamarion Maués Pelúcio Silva é natural de Macapá/AP. Graduou-
se em história pela Universidade de São Paulo (USP) em 1989. Em 
2006 obteve o título de mestre, também em história, pela mesma ins-
tituição. Quando estudante, colaborou com diferentes periódicos, tais 
como O Demiurgo (1984-1985), Boletim do Centro de Estudos do Terceiro 
Mundo (1987-1988) e A Prima Angélica (1989-1990). Fez parte do Di-
retório Zonal do PT em Perdizes entre 1988 e 1990. Integrou a as-
sessoria do Deputado Federal José Dirceu entre 1988 e 1994. Foi co-
ordenador editorial da Editora Fundação Perseu Abramo entre 1996 
e 2008. Atua hoje junto à Comissão de Familiares de Mortos e Desa-
parecidos Políticos durante o regime militar e desenvolve projeto de 
doutorado pela USP. 

História arquivística
Dado não disponível.

Procedência
Doação: Flamarion Maués Pelúcio Silva, 2003.

Flamarion Maués
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CENTRO SÉRGIO 
BUARQUE DE 

HOLANDA

GUIA DO 
ACERVO

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne exemplares dos jornais O Demiurgo (nºs 1-6, 1984-1985), pu-
blicado pelo Centro de Estudos Históricos Affonso de Taunay, no qual 
o titular atuou como membro do conselho de redação; exemplares do 
Boletim do Centro de Estudos do Terceiro Mundo (nºs 1-6, 1987-1988), 
no qual atuou como editor; e o jornal A Prima Angélica (nºs 2-5, de 
1989-1990), publicado por alunos da Faculdade de Filosofi a, Letras e 
Ciências Humanas da USP (FFLCH/USP), no qual integrou o con-
selho de redação.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Flamarion Maués
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Flamarion Maués
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Publicação da administrção do PT na Prefeitura Municipal de Campinas editada 
em 2004 indica o funcionamento e orienta a participação nas plenárias do 
Orçamento Participativo da cidade (Fundo GFR/Acervo CSBH).
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/GFR.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1987-2004.

Dimensão e suporte
Textual: 7 unidades; iconográfi co: 1 adesivo.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Gláucia Cristina Candian Fraccaro (1979- ).

Biografi a
Gláucia Cristina Candian Fraccaro é natural de Caçapava/SP. Forma-
da em História pela Universidade de Campinas em 2001, obteve em 
2008 mestrado em história social pela mesma instituição. Atuou no 
PT em sua cidade natal em fi ns dos anos 1990, tendo permanecido 
simpatizante do partido durante sua participação no movimento es-
tudantil nos anos seguintes e até os dias de hoje. Trabalha atualmente 
como técnica do Centro Sérgio Buarque de Holanda, na Fundação 
Perseu Abramo.

História arquivística
Teses de encontros e congressos estudantis recolhidos pela titular em 
seu período de militância estudantil foram anteriormente doados ao 
Arquivo Edgard Leurenroth, vinculado à Universidade Estadual de 
Campinas. Material referente à sua participação no 1o Fórum Social 
Mundial extraviou-se em data anterior à de doação de seu acervo do 
CSBH. Acervo resultante de doação efetuada pela titular em 2009.

Procedência
Doação: Glaucia Fraccaro, 2009.

Gláucia Fraccaro
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CENTRO SÉRGIO 
BUARQUE DE 

HOLANDA

GUIA DO 
ACERVO

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne materiais do diretório Estadual do PT de São Paulo e dos 
diretórios municipais de Caçapava/SP, Campinas/SP, São José dos 
Campos/SP e Porto Alegre/RS. Produzidos entre 1987 e 2004, cor-
respondem a publicações de formação política, panfl etos de campa-
nha e folhetos de prefeituras petistas nas cidades indicadas. Inclui ain-
da adesivo de movimento pelo voto em branco nas eleições de 1994.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Gláucia Fraccaro
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Gláucia Fraccaro
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Balançete fi nanceiro elaborado pela coordenação do acampamento dos desempregados, 
organizado no Parque do Ibirapuera em São Paulo como forma de protesto em 1983 
(Fundo JPJ/Acervo CSBH).
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação 
BR.FPA/JPJ.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1982-1989.

Dimensão e suporte
Textual: 164 unidades; iconográfi co: 8 adesivos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
João Pereira de Jesus (1955- ).

Biografi a
João Pereira de Jesus é natural de Agudos/SP. Em 1973 mudou-se para São 
Paulo, onde iniciou sua militância. Como estudante secundarista, no início 
dos anos 1980, participou da fundação da União Metropolitana dos Estu-
dantes Secundaristas de São Paulo (Umes), época em foi preso pela De-
legacia Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (Deops/SP) na 
condição de integrante do grupo Convergência Socialista. Paralelamente, 
trabalhava como padeiro, tendo participado das greves da região do ABC 
paulista em fi ns dos anos 1970 e início de 1980. Filiou-se ao PT logo no 
início. Integrou o Comitê dos Desempregados da Bela Vista e o Diretó-
rio Zonal do PT na região, tendo participado ativamente da ocupação do 
Movimento dos Desempregados ocorrida no Parque do Ibirapuera em 
1983. Até 2001, quando mudou-se em defi nitivo para Gália/SP, participou 
do PT também naquela cidade, tendo sido um dos fundadores do parti-
do no município e seu presidente por inúmeros mandatos. Recentemente 
presidiu a entidade ambientalista Água Viva. Hoje é presidente do PT de 
Gália e trabalha como vigia patrimonial em obras de terraplanagem.

História arquivística
Dado não disponível.

João Pereira de Jesus
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CENTRO SÉRGIO 
BUARQUE DE 

HOLANDA

GUIA DO 
ACERVO

Procedência
Doação: João Pereira de Jesus, 2004-2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Contempla materiais referentes a movimentos sindicais produzidos 
no início dos anos 1980 e que refl etem sobretudo o processo de for-
mação da CUT, tanto em nível nacional como no estado de São Pau-
lo. Em relação ao PT, inclui documentos dos diretórios nacional e es-
tadual do partido em São Paulo, bem como do Diretório Zonal da 
Bela Vista e de mandatos conquistados pelo PT, tais como jornais, cir-
culares de secretarias, materiais de encontros, além de panfl etos e fo-
lhetos das campanhas de 1982, 1988 e 1989. Inclui também impor-
tante conjunto referente ao movimento dos desempregados na Re-
gião Metropolitana da capital paulista, particularmente da ocupação 
ocorrida em 1983 no Parque do Ibirapuera, que abarca panfl etos e 
relatórios de comitês de desempregados, recortes de jornal, ofícios de 
prefeituras, processos judiciais e até balancetes fi nanceiros elaborados 
pela coordenação da ocupação. Inclui, por fi m, materiais relacionados 
à Convergência Socialista e Alicerce da Juventude Socialista, entre re-
portagens e panfl etos produzidos nos início dos anos 1980; e publi-
cações de formação política que abordam a questão do socialismo e 
as lutas sociais.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

João Pereira de Jesus
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

João Pereira de Jesus
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José Dirceu em atividade partidária em 1982 (Fundo FPA/Acervo CSBH). 
Foto: Milton Guran
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação 
BR UNICAMP IFCH/AEL JD. 

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1960-1990 (aprox.).

Dimensão e suporte
Textual: 28,25 m; iconográfi co: 94 adesivos, 1.569 fotografi as; fi lmo-
gráfi co: 39 unidades (VHS); tridimensional: 98 broches, 1 chaveiro. 

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
José Dirceu de Oliveira e Silva (1946- ).

História institucional
José Dirceu, como é mais conhecido, é natural de Passa Quatro/MG. 
Formou-se em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Pau-
lo (PUC-SP) em 1983. Iniciou sua militância em 1965 na PUC-SP, onde 
foi vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes. Em 1968, presi-
diu a União Estadual dos Estudantes (UEE) de São Paulo até sua prisão 
no 30º Congresso da UNE em Ibiúna. Integrou o grupo de prisioneiros 
políticos libertados em troca do embaixador americano Charles Burke 
Elbrick, sequestrado em 1969, sendo por isso banido do país. Durante o 
exílio, trabalhou e estudou em Cuba, e voltou clandestinamente ao Brasil 
por duas vezes. Com a anistia, voltou à legalidade, em dezembro de 1979. 
Membro fundador do PT, integrou a tendência Articulação. Atuou como 
deputado estadual entre 1987 e 1991, e como deputado federal em 1991-
1995 e 1999-2003. Presidiu o PT entre 1995 e 2002 e foi coordenador 
geral da campanha de Lula à Presidência da República. Coordenador po-
lítico da equipe de transição do governo eleito, em janeiro de 2003 assu-
miu a cadeira de deputado federal, mas logo se licenciou para assumir a 
função de ministro-chefe da Casa Civil. Reassumiu em 2005 o mandato 
de deputado federal, que foi cassado em dezembro do mesmo ano. 

José Dirceu
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CENTRO SÉRGIO 
BUARQUE DE 

HOLANDA

GUIA DO 
ACERVO

História arquivística
Acervo reunido pelo titular no seu período de militância estudantil 
e de atuação partidária e doado ao CSBH em meados de 1996. Até 
1998 o acervo foi pré-organizado e, no mesmo ano, entregue por 
meio do convênio de cooperação técnica estabelecido com o Arquivo 
Edgard Leurenroth, onde se encontra disponível à pesquisa.

Procedência
Doação: José Dirceu de Oliveira e Silva, 1996.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
De modo geral o acervo refl ete a atuação do titular como militante 
estudantil, dirigente partidário e parlamentar. Em relação ao seu pe-
ríodo de militância estudantil, reúne diferentes materiais produzidos 
ao longo dos anos 1960, sobretudo pela UNE e pelo Centro Aca-
dêmico XI de Agosto, do curso de direito da Universidade de São 
Paulo. Referem-se a congressos e a diferentes manifestações de pro-
testo e campanhas reivindicatórias, tais como a marcha dos 100 mil 
e a luta pela Reforma Universitária. No que se refere ao período de 
participação do titular no PT, inclui ampla variedade de materiais, 
desde ofícios e circulares a publicações periódicas, produzidos pelas 
direções e secretarias do partido e por suas tendências internas em 
diferentes níveis entre os anos 1980 e 1990, até documentos sobre 
os planos econômicos e materiais produzidos por movimentos so-
ciais, sobretudo a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Quanto 
ao material relacionado à sua atuação parlamentar, contempla docu-
mentos referentes a viagens, fi nanças, além de projetos de lei e pro-
nunciamentos na tribuna.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo pré-organizado e parcialmente catalogado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acervo sob a guarda do Arquivo Edgard Leuenroth (AEL). Para deta-

José Dirceu
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
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lhes sobre a política de acesso ao material e horários de funcionamen-
to da instituição custodiadora, verifi car: www.ifch.unicamp.br/ael/.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português (predominante).

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Instituição custodiadora dispõe de listagem do acervo para consulta. 
Catálogo de parte do acervo encontra-se disponível na internet. De-
talhes em: www.ifch.unicamp.br/ael/.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda do Arquivo Edgard Leuenroth.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Descrição elaborada com base no Guia de Acervos do Arquivo Edgard 
Leuenroth (AEL). 

José Dirceu
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BUARQUE DE 

HOLANDA

GUIA DO 
ACERVO

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

José Dirceu
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Caderno de teses da Articulação, tendência da qual José Dirceu é uma das principais 
lideranças, apresenta as teses da corrente aos encontros do PT em 1984 
(Fundo ART/Acervo CSBH).

José Dirceu
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Lélia Abramo participa do comício de encerramento da campanha de Lula à Presidência 
da República pela Frente Brasil Popular, realizado em novembro de 1989 (Fundo PTDN/
Acervo CSBH). Foto: Cibele Aragão
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/LAB.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1975-2004.

Dimensão e suporte
Textual: 0,35 m; iconográfi co: 16 adesivos, 1 cartaz; tridimensional: 1 
bandeira.

Órgão produtor
Lélia Abramo (1911-2004).

Biografi a
Lélia Abramo nasceu em São Paulo/SP. Integra família que descen-
de de italianos de tradição anarcossindicalista e que teve forte presen-
ça na vida política e cultural em nosso país. Quando jovem, nos anos 
1930, juntamente com Mário Pedrosa, aderiu à Oposição de Esquerda 
e à Frente Única Antifascista, tendo participado dos confrontos de rua 
ocorridos na Praça da Sé em 1934 envolvendo militantes de esquer-
da e de extrema direita. Entre 1938 e 1950 viveu na Itália, onde sofreu 
privações no curso da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Retor-
nando ao Brasil, destacou-se como atriz, tendo participado de dezenas 
de peças de teatro, fi lmes e telenovelas Em 1978, em reconhecimento 
ao seu engajamento político, foi eleita presidente do Sindicato dos Ar-
tistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Pau-
lo (Sated/SP). A ampla cobertura das eleições pela imprensa, visto que 
elegera a primeira gestão de esquerda do sindicato desde o golpe de 
1964, projetou Lélia politicamente, o que lhe custou a carreira televisi-
va. Na mesma época participou da fundação do PT, ao qual permane-
ceu fi liada por toda a vida e por meio do qual participou de momentos 
decisivos da política nacional, como o movimento pelas “Diretas Já” e 
a campanha presidencial do PT nas eleições de 1989. 

Lélia Abramo



138

CENTRO SÉRGIO 
BUARQUE DE 

HOLANDA

GUIA DO 
ACERVO

História arquivística
Acervo recebido pelo CSBH por intermédio de Alcione Abramo, so-
brinha da titular, em doações sucessivas efetuadas entre fi ns dos anos de 
1996 e 2009. O restante do acervo da titular, que refl ete sobretudo sua 
atuação profi ssional, foi doada ao Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), 
vinculado à Universidade de São Paulo (USP), onde encontra-se dis-
ponível à pesquisa.

Procedência
Doação: Alcione Abramo, 1996-2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Contempla documentos relacionados à campanha da Anistia; exemplares de 
periódicos alternativos produzidos em fi ns dos anos 1970; recortes de jor-
nal sobre as greves do ABC, ocorridas no fi nal da mesma década; bem como 
dossiê elaborado pela Delegacia de Ordem Política e Social de São Pau-
lo (Deops/SP), que contém informações sobre a atuação política de Lélia 
Abramo entre 1963 e 1982. No que se refere especifi camente ao PT, inclui 
materiais produzidos pelo partido e por mandatos petistas em diferentes ní-
veis, entre os quais destacam-se circulares da Secretaria Geral Nacional, do-
cumentos do núcleo de base do PT de São Bernardo do Campo, documen-
tos internos e materiais de campanhas petistas em eleições ocorridas entre 
1982 e 2002, e farta documentação referente a atuação do PT na área cultu-
ral, relacionada sobretudo a encontros setoriais de cultura e à atuação da ges-
tão Erundina na Prefeitura de São Paulo (1989-1992) em relação ao tema. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Fundo fechado.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Lélia Abramo
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Idioma
Português (predominante).

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo Lélia Abramo, Instituto de Estudos Brasileiros da USP (IEB/
USP).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Lélia Abramo
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Djalma Bom participa de atividade de formação política promovida conjuntamente 
pela Fundação Wilson Pinheiro e pelo PT em 1982 (Fundo MDB/Acervo CSBH). 
Foto: Lisy Leuba
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/LDB.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1982-2002.

Dimensão e suporte
Textual: 10 unidades; Iconográfi co: 62 adesivos, 6 cartões, 1.842 foto-
gramas em folhas de contato fotográfi co, 1.946 negativos, 702 diapo-
sitivos e 125 fotografi as; tridimensional: 17 bandeiras/faixas, 50 brin-
des, 11 chaveiros, 166 broches, 15 bonés e 11 camisetas.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Marta Heloísa Leuba Salum (1952- ); Djalma de Souza Bom (1939- ).

Biografi a
Djalma de Souza Bom nasceu em Medina/MG em 1939. Migrou para São 
Paulo nos anos 1960. Trabalhou como metalúrgico na Mercedes-Benz de 
São Bernardo do Campo, onde iniciou sua militância. Entre 1975 e 1980 
integrou a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo e Diadema. Participou da fundação do PT, época em que conhe-
ceu Marta, com quem veio a se casar anos depois. Marta Heloísa Leuba 
Salum – ou Lisy, como é mais conhecida – nasceu em São Paulo em 1952. 
Formada em educação artística em 1979, obteve posteriormente mestra-
do e doutorado em antropologia. Participou do PT desde o início, tendo 
acompanhando atividades da Fundação Wilson Pinheiro e aproximado-se 
do chamado grupo dos “autonomistas”. Nesse período conheceu Djalma, 
que havia sido eleito deputado federal pelo PT em 1982. Djalma foi tam-
bém presidente estadual do PT em São Paulo e em São Bernardo até sua 
eleição como vice-prefeito deste município, em 1988. Djalma concorreu 
sem sucesso à Prefeitura de São Bernardo do Campo em 1992 e, em 1994, 
foi eleito deputado estadual, exercendo mandato até 1999.

Lisy Salum e Djalma Bom
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História arquivística
Dado não disponível.

Procedência
Doação: Marta Heloísa Leuba Salum Bom e Djalma Bom, 2005.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Acervo composto por ampla variedade de materiais, desde bandeiras, 
bonés, camisetas e broches acumulados pelos titulares, até registros fo-
tográfi cos de atividades do PT e de movimentos sociais produzidos 
por Lisy. Inclui documentos referentes a candidaturas petistas apre-
sentadas nas eleições ocorridas no país entre 1982 e 1998; materiais 
referentes a campanhas de Djalma Bom a deputado estadual por São 
Paulo realizadas nos anos 1980 e 1990; materiais de movimentos dos 
quais o PT tomou parte no período, tais como Diretas Já e Consti-
tuinte; e documentos relativos a diferentes movimentos sociais, como 
o sindical e de mulheres, entre outros. Além de eventos realizados pelo 
PT e de atividades de campanha promovidas pelo partido, as foto-
grafi as contemplam raro registro de curso de formação política pro-
movido em 1983 pela Fundação Wilson Pinheiro, que contou com a 
participação de praticamente toda a Comissão Executiva Nacional do 
partido na época. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Lisy Salum e Djalma Bom
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Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Lisy Salum e Djalma Bom
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Seleção de broches que retratam as lutas dos movimentos feminista e sindical, contra a 
tortura, além da campanha de candidaturas de diferentes partidos apresentadas à eleições 
cocorridas ao longo dos anos 1980 (Fundo LEI/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/LEI.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1984-2002.

Dimensão e suporte
Tridimensional: 48 broches.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Lúcia Eiko Itioka (1950- ).

Biografi a
Lúcia Eiko Itioka é natural de São Paulo. Iniciou sua atuação política 
junto aos setores progressistas do Movimento Democrático Brasilei-
ro (MDB) nos anos 1970 no município de Osasco/SP. Entre 1976 e 
1977 integrou o Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) 
existente naquela cidade, do qual foi fundadora e diretora. Paralela-
mente, participou ativamente do movimento feminista. Entre o fi nal 
dos anos 1970 e início de 1980, residiu na Itália e França, de onde co-
laborou com o movimento pela Anistia. Desde seu retorno ao Brasil 
em 1984 acompanha as atividades do PT, do qual é simpatizante.

História arquivística
Dado não disponível.

Procedência
Doação: Lúcia Eiko Itioka, 2006.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Acervo contempla grande variedade de broches. Inclui itens referen-

Lúcia Eiko Itioca
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tes a campanhas eleitorais, tanto do PT como de outros partidos, tais 
como Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Par-
tido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) e Partido Comunista Brasileiro (PCB). Inclui tam-
bém broches relacionados a inúmeros movimentos sociais, tais como a 
luta pelas Diretas Já e o movimento Tortura Nunca Mais, e campanhas 
salariais empreendidas por diferentes categorias e entidades sindicais. 
Vale registrar, por fi m, a presença de broches referentes à Convención 
Nacional de Trabajadores (CNT), central sindical uruguaia; e ao Obser-
vatório Parlamentar do Chile. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Lúcia Eiko Itioca
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Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Lúcia Eiko Itioca
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Luiz Gushiken, na condição de presidente do PT, participa de carreata em São Paulo 
na campanha de 1989 (Fundo LGS/Acervo CSBH). Foto: Gabinete do Dep. Federal 
Luiz Gushiken
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/LGS.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1985-1990. 

Dimensão e suporte
Iconográfi co: 30 fotografi as (aprox.).

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Luiz Gushiken (1950- ).

Biografi a
Luiz Gushiken é natural de Osvaldo Cruz/SP. Nos anos 1970 gra-
duou-se em administração de empresas pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV). Iniciou sua militância no movimento universitário, vin-
culando-se à Liberdade e Luta, tendência estudantil ligada à Organi-
zação Socialista Internacionalista (hoje corrente O Trabalho, do PT). 
Trabalhou como bancário no então Banco do Estado de São Paulo 
(Banespa) entre 1970 e 1999. Integrou diversas gestões do Sindica-
to dos Bancários do Estado de São Paulo, tendo liderado uma das 
maiores greves da categoria, ocorrida em 1985, como presidente da 
entidade. Fundador do PT, foi eleito membro do Diretório Nacio-
nal do partido em 1986 e, em 1988, assumiu sua Secretaria Sindi-
cal Nacional. Foi presidente do PT entre 1989 e 1991. Integrou a 
coordenação da campanha de Lula à Presidência da República pelo 
PT nas eleições de 1989, 1998 (nesse caso, como coordenador ge-
ral) e 2002. Paralelamente, a partir de 1986, elegeu-se deputado fe-
deral por três mandatos consecutivos. Entre 2002 e 2005 integrou o 
governo Lula como Secretário de Comunicação da Presidência da 
República e Chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos. Desligou-
se do governo em 2006.

Luiz Gushiken
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História arquivística
Dado não disponível.

Procedência
Doação: Gabinete do Deputado Federal Luiz Gushiken, do PT de 
São Paulo. Data indeterminada.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
O acervo, composto por registros fotográfi cos produzidos pela assessoria 
dos mandatos de deputado estadual que exerceu entre 1987 e 1998, re-
trata encontros nacionais e estaduais do PT de São Paulo realizados no 
fi nal dos anos 1980; atividades de campanha do partido realizadas nos 
anos 1980 e 1990, sobretudo nos pleitos de 1985, 1989 e 1990; além de 
manifestação estudantil ocorrida em 1988. Lula, Luiza Erundina de Sou-
za, Eduardo Suplicy, Plínio de Arruda Sampaio, além do próprio Luiz 
Gushiken, destacam-se entre as lideranças petistas retratadas no acervo. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

Luiz Gushiken
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FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Luiz Gushiken
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Mayumi em 1985 desenvolve atividade com alunos da escola do Jardim Fortaleza, na 
periferia de São Paulo, como parte de um projeto dedicado a refl etir sobre o uso de espaços 
educativos (Fundo MSL/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/MSL.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1963-1994.

Dimensão e suporte
Textual: 4 m (aprox.). 

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Mayumi Watanabe de Souza Lima (1934-1994).

Biografi a 
Mayumi Watanabe de Souza Lima nasceu em Tóquio, Japão. Forma-
da em arquitetura pela Universidade de São Paulo (USP), iniciou 
sua atividade profi ssional como docente em 1963 na Universidade 
de Brasília (UnB). Em 1965 retornou para São Paulo com seu mari-
do Sérgio de Souza Lima após a invasão da instituição pelos milita-
res. Entre 1970 e 1971 lecionou em Santos e colaborou com proje-
tos de habitação popular. Vinculada ao Partido Comunista Brasilei-
ro (PCB), foi presa em 1971. Libertada, lecionou entre 1972 e 1974 
em São José dos Campos. Participou da fundação do PT, tendo sido 
signatária do “Manifesto dos 113”, que deu origem à tendência Ar-
ticulação. Ao longo dos anos 1980 trabalhou em cooperativas e ór-
gãos públicos em projetos relacionados ao planejamento de unida-
des e equipamentos escolares. Integrou a primeira gestão petista em 
São Paulo (1989-1992) como diretora do Departamento de Edifi -
cações da Secretaria de Serviços e Obras, onde contribuiu para a 
implantação do Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Ur-
banos e Comunitários. Após passagem pela Universidade Federal de 
São Carlos (Ufscar) entre 1987 e 1993, faleceu em 1994 em aciden-
te automobilístico.

Mayumi de Souza Lima
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História arquivística
Doação efetuada em 2005 por Mário Watanabe de Souza Lima, fi lho 
de Sérgio e Mayumi. Acervo pré-organizado pela equipe do CSBH no 
mesmo período. 

Procedência
Doação: Mário Watanabe de Souza Lima, 2005.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne documentos relacionados à formação e à trajetória profi ssional da 
titular, tais como histórico escolar, currículo, diplomas e certifi cados, além 
de textos, anotações, relatórios e registros fotográfi cos relacionados à ati-
vidade docente desenvolvida por Mayumi em faculdades de engenharia e 
arquitetura de Santos, São José dos Campos e São Carlos. Inclui também 
inúmeros textos e relatórios de encontros e congressos das áreas de edu-
cação e arquitetura, e biblioteca pessoal com publicações dedicadas a es-
tas temáticas. Reúne ainda documentos referentes à atuação da titular em 
projetos educacionais, particularmente ao trabalho desenvolvido na Pre-
feitura de São Paulo, tais como registros fotográfi cos, textos, relatórios e 
projetos urbanísticos e pedagógicos. Por fi m, inclui conjunto documental 
– reduzido em comparação ao conjunto do acervo – referente à atuação 
política da titular produzido entre os anos 1980 e 1990, tais como boletins 
de entidades de assessoria popular, textos sobre a Constituinte, circulares 
da Secretaria Sindical do PT, materiais de campanha de Clara Ant, publi-
cações da Central Única dos Trabalhadores (CUT), entre outros.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Fundo fechado.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Mayumi de Souza Lima
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Idioma
Português (predominante).

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Listagem do acervo disponível para pesquisa.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Acervo encontra-se em processo preliminar de tratamento técnico e inclui 
materiais de gênero não textual e suportes diversos ainda não contabilizados.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível. 

Mayumi de Souza Lima
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Comprovante de contribuição fi nanceira ao PT acompanha seleção de broches que 
retratam as lutas do movimento sandisista na Nicarágua e a participação do PT em diferentes 
campanhas, como pelas eleições diretas e pela reforma agrária (Fundo MBN/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/MBN.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1983-1994.

Dimensão e suporte
Textual: 2 unidades; tridimensional: 94 broches, 6 brindes.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Mouzar Benedito da Silva (1946- ).

Biografi a
Mouzar Benedito é natural de Nova Resende/MG. Formou-se em 
geografi a e jornalismo na Universidade de São Paulo (USP) em 1971 
e 1977, respectivamente. Atuou como jornalista em inúmeros órgãos 
da imprensa televisiva e impressa e é autor de vários livros sobre a 
época da ditadura militar. Iniciou sua militância no movimento es-
tudantil da USP, ainda na década de 1960. Entre as décadas de 1970 
e 1980 colaborou com jornais da imprensa alternativa tais como O 
Pasquim, Brasil Mulher, Versus, Em Tempo, nestes dois últimos como 
fundador. No Em Tempo, manteve relação com os presos políticos de 
São Paulo e do Rio de Janeiro, da qual resultaram diversas matérias 
sobre as prisões e a tortura, publicadas sob pseudônimos. Participou 
desde o início do PT. Nos anos 1980 colaborou na formação do nú-
cleo do partido no bairro Vila Madalena em São Paulo/SP e integrou 
a equipe da Secretaria do Bem-Estar Social de Osasco, sob gestão do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Em 1994 
desligou-se do PT, expondo suas razões em artigo publicado no bo-
letim Linha Aberta, editado pelo partido. Em 2004 integrou a equipe 
da Secretaria de Cultura do Município de Campinas/SP.  Atualmente 
identifi ca-se como um “simpatizante crítico” do PT.

Mouzar Benedito
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História arquivística
Doação efetuada pelo titular em 2009. Material adicional pertencente 
ao titular foi anteriormente distribuído entre amigos e familiares.

Procedência
Doação: Mouzar Benedito, 2009. 

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Contempla diferentes materiais, sobretudo broches, referentes a lutas en-
campadas pelo PT como Diretas Já, Constituinte e reforma agrária, entre 
outros; bem como materiais de campanha de candidatos a mandatos exe-
cutivos e legislativos apresentados pelo PT em diferentes níveis em elei-
ções ocorridas entre 1984 e 1994. Reúne também broches de movimen-
tos populares da Nicarágua e El Salvador, além de itens que retratam líde-
res comunistas tais como Marx e Lênin. Destacam-se, por fi m, compro-
vantes de contribuição fi nanceira do titular ao partido datados de 1983.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

Mouzar Benedito
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FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Mouzar Benedito
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Perseu Abramo participa do 2º Congresso dos Comitês Brasileiros de Anistia, realizado em 
Salvador em 1979 (Fundo PTDN/Acervo CSBH). Foto: Jornal dos Trabalhadores/PT
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR UNICAMP IFCH/AEL PA.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1946-1996 (período predominante).

Dimensão e suporte
Textual: 9 m.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Perseu Abramo (1929-1996).

Biografi a 
Perseu Abramo (1929-1996) nasceu na cidade de São Paulo/SP, onde 
realizou seus estudos secundários. Seu envolvimento com o jornalis-
mo, profi ssão que exerceria por longos anos, iniciou-se ainda em 1946 
quando trabalhou no jornal Estado de S. Paulo. Obteve o título de ba-
charel em sociologia pela Universidade de São Paulo (USP) em 1959; 
e, em 1968, o de mestre em ciências humanas pela Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA). Naquele estado, antes de regressar a São Pau-
lo, exerceu atividades de pesquisa e prestou serviços na administração 
pública. Ao longo de sua carreira, atuou em diferentes órgãos da im-
prensa, entre os quais Jornal de São Paulo, Folha Socialista, A Hora, O Es-
tado de S. Paulo e Folha de S.Paulo – onde trabalhou até 1979, quando 
foi demitido por participação em greve – e no semanário alternativo 
Movimento, de 1980 até o encerramento da publicação em 1981. So-
cialista desde a juventude, participou ativamente da luta pela Anistia 
juntamente com sua esposa, Zilah. Ambos integram o PT desde sua 
fundação. Perseu contribuiu para a estruturação do PT e para a defi -
nição de sua orientação política, sobretudo no que se refere à questão 
da comunicação; tendo também integrado a Comissão Executiva Na-
cional e a Secretaria Geral do partido, bem como o conselho de re-

Perseu Abramo
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dação da Revista Teoria & Debate, até então sob a responsabilidade do 
Diretório Estadual do PT de São Paulo.

História arquivística
Acervo reunido pelo titular e doado ao CSBH em meados de 1996 por 
intermédio de Zilah, sua esposa, e Alcione Abramo, sua irmã. Até 1998 
o acervo foi pré-organizado e, no mesmo ano, entregue por meio do 
convênio de cooperação técnica estabelecido com o Arquivo Edgard 
Leurenroth, onde se encontra disponível à pesquisa. Parte do acervo en-
tregue ao AEL foi posteriormente submetido a reclassifi cação, visto que 
ali se encontravam materiais recolhidos pelo titular no exercício de suas 
atribuições no âmbito da Secretaria Geral do PT e que deveriam, por 
essa razão, integrar o arquivo do partido.

Procedência
Doação: Família Abramo, 1996.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne extensa e diversifi cada documentação que refl ete a vida pessoal 
do titular, sua formação acadêmica e carreira profi ssional como jornalis-
ta e professor, bem como sua trajetória política. No que se refere especi-
fi camente à sua militância, destacam-se recortes de jornal e exemplares 
de periódicos da imprensa alternativa que retratam os principais fatos 
da conjuntura política dos anos 1970 aos 1990; materiais referentes a 
movimentos sociais existentes no período, sobretudo estudantil, sindical 
e de mulheres; além de materiais relacionados ao PT. No que se refe-
re especifi camente ao PT, inclui documentos relacionados aos debates 
ocorridos na época de sua fundação; relatórios manuscritos; materiais 
de tendências internas; além de ofícios, circulares, relatórios, publicações 
periódicas e não periódicas produzidos por instâncias do partido em 
diferentes níveis (notadamente pelo Diretório Nacional do PT, e pelos 
Diretórios Estadual e Municipal de São Paulo e suas secretarias), e tam-
bém por mandatos petistas, tanto no legislativo quanto no executivo – 
entre os quais se destacam materiais relacionados à primeira gestão do 
PT na Prefeitura de São Paulo (1989-1992).

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Fundo fechado.

Perseu Abramo
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Sistema de arranjo
Acervo pré-organizado. Periódicos e folhetos encontram-se em pro-
cesso de catalogação pela equipe do AEL.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acervo sob a guarda do Arquivo Edgard Leuenroth (AEL). Para 
detalhes sobre a política de acesso ao material e horários de fun-
cionamento da instituição custodiadora, verifi car: www.ifch.uni-
camp.br/ael/.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português (predominante).

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Instituição custodiadora dispõe de listagem do acervo para consulta. 
Catálogo de periódicos e folhetos encontra-se disponível na internet. 
Detalhes em: www.ifch.unicamp.br/ael/.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda do Arquivo Edgard Leuenroth.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Perseu Abramo
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Notas gerais
Acervo encontra-se em processo preliminar de tratamento técnico e 
inclui materiais de gênero não textual e suportes diversos ainda não 
contabilizados.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Perseu Abramo
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Folheto produzido pelo Comitê Brasileiro de Anistia no fi nal dos anos 1970
(Fundo PA/Acervo CSBH).

Perseu Abramo
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Folheto de apresentação da chapa de oposição apresentada às eleições da Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fenaj) em 1986. Reiko, candidata à 1ª Secretária da entidade é a 
segunda na primeira coluna à esquerda (Fundo RMR/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/RMR.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1986-1998.

Dimensão e suporte
Textual: 34 unidades; tridimensional: 6 broches, 1 chaveiro.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Reiko Miura (1958- ).

Biografi a
Reiko Miura é natural de Guaimbê/SP. Formou-se em jornalismo 
pelas Faculdades Integradas Alcântara Machado (Fiam) em 1980. 
Atuou no movimento estudantil em fi ns dos anos 1970, quando inte-
grou o Centro Acadêmico da faculdade. Em 1981, em Fortaleza/CE, 
participou da fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
no estado e concorreu à diretoria do Sindicato dos Jornalistas pela 
chapa de oposição. Transferindo-se para Brasília, integrou a diretoria 
da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) em 1986 e 1987. Pos-
teriormente retornou para São Paulo, onde participou do coletivo de 
comunicação da CUT. Em 1989 integrou a equipe de rádio do comi-
tê da campanha presidencial do PT e em 1990 coordenou a Televisão 
dos Trabalhadores (TVT). Entre 1991 e 1997 coordenou a Secretaria 
de Imprensa da Confederação Nacional Bancários e do sindicato da 
categoria em São Paulo. Desde 2004 é coordenadora de comunicação 
da Fundação Perseu Abramo (FPA).

História arquivística
Dado não disponível.

Reiko Miura
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Procedência
Doação: Reiko Miura, 2004-2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Inclui materiais relacionados a campanhas eleitorais, entre os quais 
se destacam panfl etos e broches, produzidos pela candidatura presi-
dencial do PT em 1994 e por candidaturas petistas no estado de São 
Paulo apresentadas pelo partido às eleições de 1994 e 1998. Contém 
ainda chaveiro comemorativo da fundação da CUT, publicação da 
Confederação Nacional dos Metalúrgicos sobre as eleições de 1998 e 
dois boletins do movimento sindical da categoria dos jornalistas pu-
blicados em 1986.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Reiko Miura
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Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Reiko Miura
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Estampa de camiseta de campanha dedicada à questão da educação produzida pela  
candidatura de Lula à presidência da República pelo PT nas eleições de 1994 
(Fundo SRC/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/SRC.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1994.

Dimensão e suporte
Tridimensional: 2 bandeiras/faixas, 6 brindes, 2 camisetas.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Selma Rocha (1950- ).

Biografi a
Selma Rocha graduou-se em história pela Universidade de São Paulo 
(USP), instituição pela qual obteve o mestrado na mesma área. Iniciou sua 
militância ainda jovem, nos anos 1970, quando participou de um grupo 
de teatro ligado ao Partido Comunista. Na universidade aproximou-se da 
Organização Socialista Internacionalista (hoje corrente O Trabalho, do 
PT), à qual foi vinculada na época da fundação do PT e da qual se desli-
gou em meados de 1987, quando passou a integrar a tendência Articula-
ção. Nos anos seguintes foi assessora da Secretaria Municipal de Educa-
ção de São Paulo na primeira gestão petista no município (1989-1996), 
Secretária Municipal de Educação de Santo André/SP (1997-2000), pre-
sidente do Conselho de Curadores da Fundação Santo André/SP (1997-
2000) e chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo (2000-2001), tendo também prestado assessoria na área de educa-
ção à prefeitura de Niterói/RJ. Entre 1996 e 2003 compôs o Conselho 
Curador da Fundação Perseu Abramo (FPA), passando, a partir de 2004, 
a integrar a diretoria da entidade.

História arquivística
Dado não disponível.

Selma Rocha
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Procedência
Doação: Selma Rocha, 2009. 

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne camisetas, bandeiras e brindes produzidos pela candidatura pre-
sidencial do PT nas eleições de 1994. Além de bandeiras, camiseta e fi ta 
da campanha, inclui camiseta e assessórios dedicados especifi camente à 
questão educacional. Nesses materiais encontra-se inscrita a frase “Ne-
nhuma criança fora da escola”, marca da campanha setorial daquele ano. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Selma Rocha
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Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Selma Rocha
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Caderno de resoluções do 1º Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra (MST), realizado em Curitiba/PR em janeiro de 1985 
(Fundo SCC/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/SCC.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1984-1998.

Dimensão e suporte
Textual: 120 unidades; iconográfi co: 43 broches.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Sérgio Carlos Canova (1955- ).

Biografi a
Sérgio Canova é natural de Lajeado/RS. Formou-se em jornalismo 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-
RS) em 1980. No fi nal dos anos 1970, iniciou sua militância no mo-
vimento estudantil. Integrou a Convergência Socialista entre 1977 e 
1979, quando participou da formação do PT no Rio Grande do Sul. 
Entre 1985 e 1986 foi um dos editores do Jornal dos Sem Terra, publica-
do pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), pe-
ríodo em que o jornal recebeu o prêmio Vladimir Herzog de Direitos 
Humanos, concedido pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado de São 
Paulo. Entre 1987 e 1988 foi editor da Gazeta de Pinheiros, tendo em 
paralelo sido colaborador da Revista da Abra (Associação Brasileira de 
Reforma Agrária). No PT, integrou a assessoria de imprensa de Lula 
na campanha presidencial de 1989, quando elaborou a biografi a ofi -
cial do candidato petista. Fez parte do Governo Paralelo, entidade lan-
çada por Lula após a campanha. Integrou também as assessorias de co-
municação da gestão do PT em São Paulo (1989-1992) e do senador 
Aloízio Mercadante pelo PT/SP nas campanhas eleitorais de 1990 e 
1994. Desde 1995 é funcionário da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp), onde presta assessoria a deputados do PT.

Sérgio Canova
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História arquivística
Dado não disponível.

Procedência
Doação: Sérgio Canova, 2005-2009. Doação: Beth Ng, 2009. 

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne documentos referentes a encontros e congressos do PT realizados 
nas décadas de 1980 e 1990 em diferentes níveis; materiais de propaganda 
de candidatos petistas referentes a campanhas ocorridas entre 1985 e 1998, 
além de publicações de mandatos do partido produzidas no mesmo ano. 
Inclui também exemplares de jornais de grande circulação publicados en-
tre 1995 e 1998, nos quais são abordados temas como MST, eleições, dis-
criminação racial e exclusão social, além de episódios envolvendo o PT 
de modo geral e Lula em particular. Adicionalmente, inclui exemplares do 
jornal Brasil Agora publicados entre 1991 e 1992, nos quais são abordados 
temas relacionados à conjuntura política e econômica nacional. Por fi m, 
inclui caderno de resoluções do congresso de fundação do MST (1984), 
broches referentes a movimentos sociais e conjunto documental perten-
cente à sua companheira, Beth Ng, constituído por jornais de grande cir-
culação publicados entre 1988 e 1995 e que abordam a conjuntura políti-
ca nacional e análises dos protestos estudantis ocorridos em 1968.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Sérgio Canova
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Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Sérgio Canova
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Panfl eto divulga debate de lançamento do Comitê de Arquitetos do PT, realizado em 
São Paulo junho de 1982. Entre os palestrantes consta Mayumi Watanabe de Souza Lima, 
esposa de Sérgio de Souza Lima (Fundo SSL/Acervo CSBH).
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PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/SSL.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1936-2000.

Dimensão e suporte
Textual: 5 m.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Sérgio Pereira de Souza Lima (1933-2004).

Biografi a
Sérgio Pereira de Souza Lima nasceu em São Paulo/SP. Graduou-se 
em arquitetura na Universidade de São Paulo (USP), época em que se 
aproximou do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Iniciou sua car-
reira docente na Universidade de Brasília (UnB) em 1963, tendo re-
tornado com sua esposa, Mayumi Watanabe de Souza Lima, para São 
Paulo em 1965, após a invasão da instituição pelos militares. No iní-
cio dos anos 1970 foi preso pela ditadura militar, exilando-se na Ar-
gélia após sua libertação, onde colaborou na criação da Universidade 
de Constantin. Em meados dos anos 1970 retornou ao Brasil e envol-
veu-se em projetos escolares juntamente com Mayumi. Filiou-se ao 
PT desde o início, e participou do comitê de arquitetos do partido. 
Após envolvimento com projetos na área de transportes, Sérgio lecio-
nou em cursos de arquitetura e engenharia nas cidades de São Paulo, 
Santos/SP, São José dos Campos/SP e São Carlos/SP. Em meados dos 
anos 1990, ingressou no curso de fi losofi a da USP e, em 2004, assu-
miu funções no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan). No mesmo ano, antes da defesa de seu doutorado, faleceu 
por complicações resultantes de traumas provocados pelas torturas so-
fridas quando esteve preso no período da ditadura militar.

Sérgio de Souza Lima
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História arquivística
Doação efetuada em 2005 por Mário Watanabe de Souza Lima, fi lho 
de Sérgio e Mayumi. Acervo pré-organizado pela equipe do CSBH 
no mesmo período. 

Procedência
Doação: Mário Watanabe de Souza Lima, 2005.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne documentos que refl etem a atividade docente desenvolvida 
pelo titular em Brasília/DF e São Carlos/SP, tais como relatórios, proje-
tos, publicações, atas de reunião, folhetos, manuscritos, regimentos, pla-
nos de trabalho, currículo, correspondências, e documentos referentes a 
encontros, congressos e seminários. Inclui também documentos sobre 
educação, transporte coletivo e arquitetura, resultantes de sua atuação 
como arquiteto, além de biblioteca pessoal do titular, que inclui livros e 
publicações sobre educação, arquitetura, urbanismo, transporte, ciências 
sociais, história e fi losofi a. Contempla, por fi m, conjunto documental 
– reduzido em comparação com o restante do acervo – que refl ete sua 
atividade política. Destacam-se a esse respeito boletins, folhetos e circu-
lares do PT e de sindicatos das instituições em que lecionou, documen-
tos do Conselho de Transportes e do Comitê de Arquitetos do partido, 
publicações partidárias dedicadas à formação política, materiais de cam-
panha de candidaturas petistas apresentada em eleições ocorridas desde 
os anos 1980, além de boletins, textos e relatórios de entidades de asses-
soria popular, entre as quais destaca-se o Centro Pastoral Vergueiro.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Sérgio de Souza Lima
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GUIA DO 
ACERVO

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português (predominante).

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Listagem do acervo disponível para pesquisa.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Acervo encontra-se em processo preliminar de tratamento técnico 
e inclui materiais de gênero não textual e suportes diversos ainda 
não contabilizados.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Levantamento geral do acervo realizado em 2005.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Sérgio de Souza Lima
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Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível. 

Sérgio de Souza Lima
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Documento subsidiário à defi nição das plataformas municipais do PT na campanha 
de 1982, produzido pela Secretaria de Administração e Política Municipal do 
Diretório Regional de Minas Gerais (Fundo SSL/Avervo CSBH).

Sérgio de Souza Lima
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Tese ao 1º Congesso do PT apresentada por Raul Pont, então Deputado Federal pelo 
Rio Grande do Sul e liderança da Democracia Socialista-Tendência Interna do PT 
(Fundo TGD/Acervo CSBH).
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
ACERVO

IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/TGD.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1982-1997.

Dimensão e suporte
Textual: 50 unidades.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Maria do Carmo Godinho Delgado, Tatau Godinho (1956- ).

Biografi a
Tatau Godinho, como é mais conhecida, é natural de Lima Duarte/
MG. Formou-se em 1978 em Letras pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), onde iniciou sua militância. Em 1980, foi delega-
da por Minas Gerais na reunião de fundação do PT no Colégio Sion 
e, em 1982, ingressou na tendência Democracia Socialista (DS). Além 
da construção do PT e da DS, dedicou-se à organização de movimen-
tos feministas. Nos anos 1980 integrou a direção e o coletivo estadual 
de mulheres do PT e da DS em São Paulo; na década seguinte exer-
ceu essas funções em nível nacional. Na eleição de 1990 foi candidata 
à deputada federal e, em 1994, integrou a coordenação da campanha 
presidencial do PT. Entre 2001 e 2004 atuou na Coordenadoria Es-
pecial da Mulher na gestão petista na Prefeitura de São Paulo e, após 
breve período na Secretaria Especial de Política para Mulheres do 
Governo Federal, em 2005, passou a integrar a assessoria da Liderança 
do PT na Assembleia Legislativa de do Estado de São Paulo (Alesp) – 
função que exerce até o momento.

História arquivística
Acervo reunido pela titular e doado ao CSBH em 2004.

Tatau Godinho
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Procedência
Doação: Maria do Carmo Godinho Delgado, 2004.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Contém materiais produzidos entre 1986 e 1997 referentes à forma-
ção política, Constituinte, encontros e congressos do PT, além de do-
cumentos básicos do partido, boletins do Diretório Estadual do PT em 
São Paulo e cadernos de resoluções de congressos sindicais. Contém 
também publicações de tendências internas do PT produzidas entre 
1982 e 1998, materiais de campanha referentes às eleições de 1994 e 
1996, bem como publicações de mandatos executivos e legislativos do 
partido produzidas entre 1986 e 1998. Por fi m, destacam-se publicações 
de encontros internacionais promovidos por movimentos de mulheres 
e pelo Foro de São Paulo em 1995 e 1996 respectivamente.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português (predominante).

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

Tatau Godinho
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FUNDOS
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FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Tatau Godinho
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Militante sindical participa como delegado do Congresso de fundação da 
CUT em 1983 (Fundo VJR/Acervo CSBH). Foto: Vera Jursys
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FUNDOS
PESSOAIS

GUIA DO 
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/VJR.

Nível de descrição
Fundo.

Datas-limite
1981-1997.

Dimensão e suporte
Iconográfi co: 120 fotografi as, 19.365 negativos.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Vera Lúcia Jursys (1957- ).

Biografi a
Vera Jursys é natural de Guarulhos/SP. Graduou-se em ciências so-
ciais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
em 1987, e obteve o mestrado pela mesma instituição em 2006. Ini-
ciou sua militância em 1977 na Casa de Cultura Paulo Pontes – enti-
dade de caráter político-cultural formada em Guarulhos por militan-
tes de esquerda. Envolvida no movimento estudantil desde seu ingres-
so na PUC em 1981 como membro da tendência Liberdade e Luta, 
acompanhou mais intensamente o movimento sindical, registrando 
suas lutas por meio da fotografi a. Pouco depois ingressou na Organi-
zação Socialista Internacionalista (OSI). Filiada ao PT desde o início, 
dedicou-se à organização do partido em Guarulhos. Colaborou com 
o Jornal dos Trabalhadores, do PT, e atuou como fotógrafa do jornal O 
Trabalho até 1987. Desligada da OSI, atuou junto a diferentes sindi-
catos até 1991, quando passou a trabalhar no Memorial da América 
Latina. Desde 2004 integra a gestão do PT em Guarulhos, e em 2007 
passou a colaborar no registro das obras do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC). Recentemente desenvolveu trabalho fotográ-
fi co relacionado à fome em São Paulo, já publicado em livro. Perma-
nece até o momento fi liada ao PT.

Vera Jursys
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História arquivística
Acervo reunido pela titular e depositado temporariamente no CSBH 
em 2003, juntamente com parte do acervo fotográfi co do jornal O Tra-
balho, sob sua guarda de 1987, também descrito neste Guia. O acervo 
encontrava-se indisponível à pesquisa desde 2005, tendo sido reaberto 
em 2008.

Procedência
Depósito provisório:  Vera Jursys, 2003.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne negativos e fotografi as de atividades promovidas por movi-
mentos sociais, pelo PT e por suas tendências internas nas décadas de 
1980 e 1990. No que se refere aos movimentos sociais, inclui registros 
de reuniões, assembleias, manifestações, congressos e greves promovi-
dos por diferentes categorias de trabalhadores, tais como metalúrgi-
cos, bancários, servidores públicos, professores, químicos, entre outros, 
além de ações promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem-Terra. No que se refere aos registros de movimentos sociais, 
destacam-se em particular os atos do Primeiro de Maio, os congressos 
nacionais e estaduais promovidos pela Central Única dos Trabalhado-
res (CUT) e atividades realizadas pela Oposição Sindical Metalúrgi-
ca de São Paulo. Inclui ainda fotografi as de campanhas tais como a da 
Constituinte e a da federalização do Banco do Estado de São Paulo 
(Banespa), na época ainda público; registros de atividades promovidas 
pela militância e por candidaturas petistas em diferentes eleições, so-
bretudo nos pleitos de 1982, 1986 e 1990; entre outros eventos mar-
cantes da conjuntura política das décadas de 1980 e 1990. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo parcialmente organizado. Negativos pré-organizados por assunto.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Vera Jursys
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Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

Vera Jursys
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PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Vera Jursys
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Detalhe do acervo fotográfi co do Centro Sérgio Buarque 
de Holanda (CSBH/FPA). 
Foto: Carlos Henrique M. Menegozzo.

Coleções

foto???????
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Caderno publicado em 1979 pelo Centro de Estudos do Trabalho (CET) debate a 
questão do transporte coletivo (Coleção APO/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/APO.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
1967-1996.

Dimensão e suporte
Textual: 1,25 m; iconográfi co: 3 cartazes; tridimensional: 1 faixa.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo.

História institucional
O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) é o setor da Funda-
ção Perseu Abramo (FPA) responsável pelo tratamento do arquivo 
histórico do PT de outros acervos relacionados ao partido, entre ou-
tras atribuições. Um breve histórico do CSBH encontra-se na apre-
sentação deste Guia.

História arquivística
O acervo foi formado pelo CSBH em 2009. Resulta do processo 
de tratamento técnico do fundo Partido dos Trabalhadores – Di-
retório Nacional. Tal fundo abarca signifi cativa massa documental 
que inclui publicações cujo vínculo orgânico com suas atividades é 
difuso e, portanto, de difícil precisão. Como estratégia de processa-
mento do acervo e de ampliação do acesso ao seu conteúdo, publi-
cações dessa natureza foram retiradas – tendo sido sua procedência 
cuidadosamente registrada – e agrupadas em coleções. A equipe do 
CSBH almeja, à medida que os vínculos orgânicos desses acervos 
com as atividade do PT sejam identifi cados, que essas coleções pos-
sam ser progressivamente reintegradas ao arquivo do partido.

Assessoria Popular
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Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacio-
nal, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Contempla sobretudo materiais produzidos entre os anos 1960 e 1990 
por entidades dedicadas a assessorar os movimentos sociais em geral, 
particularmente os movimentos sindical e comunitário. Inclui, mais 
especifi camente, cadernos de formação política, revistas e boletins in-
formativos, entre outras publicações periódicas e não periódicas. En-
tre as entidades representadas no acervo se destacam: Centro de Estu-
dos Sindicais (CES), Centro Pastoral Vergueiro (CPV), Departamen-
to Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos (Dieese), 
Instituto Cajamar, Centro de Informação, Documentação e Análise 
Sindical (Cidas), Instituto Pólis, Fundação Wilson Pinheiro (FWP), 
Centro de Educação Popular do Instituto Sedes Sapientiae (Cepis); 
Centro Cultural do Trabalhador (Cecut); além de entidades organi-
zadas em outros países, tais como International Labour Resource and 
Information Group (Ilrig) e Casa de las Americas, sediada em Cuba.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português (predominante), espanhol e inglês, entre outros.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Assessoria Popular
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Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, Centro Sér-
gio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Assessoria Popular
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Chico Mendes em protesto de pequenos agricultores do Acre realizado em setembro 
de 194 em frente à agência do Banco do Brasil em Rio Branco contra a execução de 
dívidas bancárias (Fundo AGL/Acervo CSBH). Foto: Áurea Gil
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/AGL.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
1975-1984.

Dimensão e suporte
Textual: 10 unidades; iconográfi co: 22 fotografi as, 22 negativos; audio-
visual: 3 unidades (super-8); sonoro: 4 unidades (fi tas cassete).

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Áurea Gil (1950- ).

Biografi a
Áurea Gil é natural de Olímpia/SP. Bacharel em história e educação 
pela Universidade de São Paulo (USP), atua como radialista e produ-
tora de TV e cinema. Trabalhou na coordenação de produção de pro-
gramas como “Mundo da Lua” e “Castelo Rá-Tim-Bum”, produzi-
dos pela TV Cultura, e “Telecurso 2000”, produzido pela Fundação 
Roberto Marinho. Áurea Gil considera-se uma simpatizante do PT. 
Envolveu-se pontualmente em atividades do partido, sobretudo no 
comitê da campanha de Lula ao governo de São Paulo em 1982 e na 
Secretaria de Educação Política do Diretório Regional do PT no Es-
tado de São Paulo (SEP/DR-SP). Ao visitar o Acre por razões de or-
dem pessoal em 1984, efetuou registros das lutas populares na região e 
coletou materiais sobre essa temática a pedido de membros da SEP. A 
esses materiais somaram-se rolos de fi lmes confi ados à titular por José 
Dirceu, os quais registram as lutas estudantis de 1968.

História arquivística
Acervo doado pela titular ao CSBH em 2002. Itens adicionais con-
fi ados à titular por José Dirceu foram transferidos ao fundo José Dir-

Áurea Gil
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ceu, pertencente à Fundação Perseu Abramo (FPA) e atualmente sob 
a guarda do Arquivo Edgard Leurenroth.

Procedência
Doação: Áurea Gil, 2002.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne materiais que retratam as lutas populares no Acre coletados pela 
titular em visita à região no início dos anos 1980. Inclui exemplares do 
jornal Varadouro, publicados entre 1977 e 1981; recortes de jornal que 
retratam a atuação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Basileia/
AC; fi tas de áudio que registram entrevistas com lideranças da região 
tais como Wilson Pinheiro e Josias (presidentes dos Sindicatos dos Tra-
balhadores Rurais de Basileia e Rio Branco, respectivamente) e inter-
venções de Wilson Pinheiro em atos e reuniões locais; esboços de bio-
grafi a de Wilson Pinheiro e poemas a ele dedicados, produzidos poste-
riormente ao seu assassinato em 1981; além de fotografi as que retratam 
lutas na região, nas quais destacam-se lideranças petistas como Chico 
Mendes e Lula. Adicionalmente, inclui fotos dos movimentos sindicais 
ocorridos em fi ns dos anos 1970 em São Bernardo do Campo/SP e 
Diadema/SP; imagem de Lula votando na campanha de 1982; além de 
rolos de fi lmes que retratam o movimento estudantil nos anos 1960.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Coleção fechada.

Sistema de arranjo
Acervo parcialmente organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Áurea Gil
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Características físicas e requisitos técnicos
O CSBH não possui os equipamentos necessários à reprodução de 
películas cinematográfi cas.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Dado não disponível.

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Áurea Gil
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Segundo volume de caderno dedicado à questão da alimentação, publicado no início dos 
anos 1990 pelo Governo Paralelo (Coleção GPR/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/GPR.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
1989-1994. 

Dimensão e suporte
Textual: 0,35 m.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo.

História institucional
O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) é o setor da Funda-
ção Perseu Abramo (FPA) responsável pelo tratamento do arquivo 
histórico do PT de outros acervos relacionados ao partido, entre ou-
tras atribuições. Um breve histórico do CSBH encontra-se na apre-
sentação deste Guia.

História arquivística
O acervo foi formado pelo CSBH em 2009. Resulta do processo 
de tratamento técnico do fundo Partido dos Trabalhadores – Di-
retório Nacional. Tal fundo abarca signifi cativa massa documental 
que inclui publicações cujo vínculo orgânico com suas atividades 
é difuso e, portanto, de difícil precisão. Como estratégia de pro-
cessamento do acervo e de ampliação do acesso ao seu conteúdo, 
publicações dessa natureza foram retiradas – tendo sido sua pro-
cedência cuidadosamente registrada – e agrupadas em coleções. 
A equipe do CSBH almeja, à medida que os vínculos orgânicos 
desses acervos com as atividade do PT sejam identifi cados, que 
essas coleções possam ser progressivamente reintegradas ao arqui-
vo do partido.

Governo Paralelo
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Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacio-
nal, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Contempla materiais produzidos entre as décadas de 1980 e 1990 
que refl etem a atuação do Governo Paralelo – entidade formada 
após a campanha de 1989 por iniciativa de dirigentes do PT, dedi-
cada a fi scalizar o Governo Federal e a propor políticas alternati-
vas e que daria origem ao Instituto Cidadania. Entre os materiais 
destacam-se folhetos informativos, planos de trabalho, textos sub-
sidiários, cartas e ofícios, além de cadernos temáticos relaciona-
dos a políticas públicas. Entre os temas relativos a políticas públi-
cas contemplados no acervo se destacam as questões relacionadas 
à segurança alimentar, reforma agrária, desenvolvimento da região 
Nordeste e saúde.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

Governo Paralelo
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FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, Centro Sér-
gio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Governo Paralelo



G
U

IA
 D

O
 A

C
ER

VO
C

EN
TR

O
 S

ÉR
G

IO
 B

U
A

RQ
U

E 
D

E 
H

O
LA

N
D

A

Exemplar em espanhol da revista Beijing Informa (n. 51, dez/1994), publicada pelo governo 
da República Popular da China, inclui reportagem sobre a relação daquele país com os 
Estados Unidos (Coleção GOV/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/GOV.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
1979-2004.

Dimensão e suporte
Textual: 0,80 m.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo.

História institucional
O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) é o setor da Funda-
ção Perseu Abramo (FPA) responsável pelo tratamento do arquivo 
histórico do PT de outros acervos relacionados ao partido, entre ou-
tras atribuições. Um breve histórico do CSBH encontra-se na apre-
sentação deste Guia.

História arquivística
O acervo foi formado pelo CSBH em 2009. Resulta do processo 
de tratamento técnico do fundo Partido dos Trabalhadores – Di-
retório Nacional. Tal fundo abarca signifi cativa massa documental 
que inclui publicações cujo vínculo orgânico com suas atividades 
é difuso e, portanto, de difícil precisão. Como estratégia de pro-
cessamento do acervo e de ampliação do acesso ao seu conteúdo, 
publicações dessa natureza foram retiradas – tendo sido sua pro-
cedência cuidadosamente registrada – e agrupadas em coleções. 
A equipe do CSBH almeja, à medida que os vínculos orgânicos 
desses acervos com as atividade do PT sejam identifi cados, que 
essas coleções possam ser progressivamente reintegradas ao arqui-
vo do partido.

Governos
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Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacio-
nal, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne folhetos, revistas e jornais publicados por órgãos governa-
mentais no Brasil e no exterior. No caso do Brasil, inclui somen-
te publicações de gestões que não foram encabeçadas pelo PT. O 
conjunto é bastante heterogêneo: inclui desde textos constitucio-
nais a folhetos de campanhas de orientação pública sobre diversos 
assuntos, como uso de drogas e prevenção de doenças, até jornais 
e revistas de divulgação. No que se refere ao Brasil, reúne publi-
cações de órgãos municipais, estaduais e federais produzidas entre 
1979 e 2004, com especial destaque às regiões Sul e Sudeste. No 
que se refere a publicações editadas no exterior, inclui materiais 
de praticamente todos os continentes. A esse respeito se destacam 
os materiais editados por governos progressistas ou identifi cados 
com o socialismo, nos anos 1980 e 1990, tais como Cuba, Coreia 
do Norte, China e Nicarágua.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português (predominante), espanhol, entre outros.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Governos
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Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, Centro Sér-
gio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Governos
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Exemplar do Pasquim (n. 456, mar/1978) retrata as lutas dos trabalhadores da região do ABC 
na grande São Paulo no fi nal da década de 1970 (Coleção IAL/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/IAL.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
1957-2007.

Dimensão e suporte
Textual: 2,35 m.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo.

História institucional
O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) é o setor da Funda-
ção Perseu Abramo (FPA) responsável pelo tratamento do arquivo 
histórico do PT de outros acervos relacionados ao partido, entre ou-
tras atribuições. Um breve histórico do CSBH encontra-se na apre-
sentação deste Guia.

História arquivística
O acervo foi formado pelo CSBH em 2009. Resulta do processo 
de tratamento técnico do fundo Partido dos Trabalhadores – Di-
retório Nacional. Tal fundo abarca signifi cativa massa documental 
que inclui publicações cujo vínculo orgânico com suas atividades 
é difuso e, portanto, de difícil precisão. Como estratégia de pro-
cessamento do acervo e de ampliação do acesso ao seu conteúdo, 
publicações dessa natureza foram retiradas – tendo sido sua pro-
cedência cuidadosamente registrada – e agrupadas em coleções. A 
equipe do CSBH almeja, à medida que os vínculos orgânicos des-
ses acervos com as atividade do PT sejam identifi cados, que essas 
coleções possam ser progressivamente reintegradas ao arquivo do 
partido.

Imprensa Alternativa
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Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne publicações periódicas, entre boletins, jornais e revistas, produ-
zidas entre as décadas de 1950 e os dias de hoje, em âmbito nacional e 
internacional. De modo geral, inclui publicações que não mantêm vín-
culos diretos com entidades de movimentos sociais ou partidos políti-
cos, ou que não mantêm vínculos exclusivos, defi nindo-se como uma 
espécie de frente de organizações. Sua caracterização como periódicos 
alternativos se deve sobretudo à linha editorial adotada, crítica à ordem 
e ao regime constituídos. Entre os títulos publicados no Brasil desta-
cam-se Opinião, Movimento, O Pasquim, Coojornal, Lampião, Cadernos do 
Terceiro Mundo e ABCD Jornal. Entre as publicações estrangeiras desta-
cam-se, pelo volume de material, aquelas publicadas na América Lati-
na e Europa. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português (predominante), espanhol e inglês, entre outros.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

Imprensa Alternativa
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FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, Centro Sér-
gio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Imprensa Alternativa
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Caderno publicado em 2000 pelo Instituto Cidadania detalha projeto de política pública 
dedicado à questão da moradia, elaborado pela entidade (Coleção ICD/Acervo CSBH). 
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/ICD.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
1998-2001.

Dimensão e suporte
Textual: 37 unidades; iconográfi co: 2 cartazes.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo.

História institucional
O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) é o setor da Fundação 
Perseu Abramo responsável pelo tratamento do arquivo histórico do 
PT de outros acervos relacionados ao partido, entre outras atribuições. 
Um breve histórico do CSBH encontra-se na apresentação deste guia.

História arquivística
O acervo foi formado pelo CSBH em 2009. Resulta do processo de tra-
tamento técnico do fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacio-
nal. Tal fundo abarca signifi cativa massa documental que inclui publicações 
cujo vínculo orgânico com suas atividades é difuso e, portanto, de difícil 
precisão. Como estratégia de processamento do acervo e de ampliação do 
acesso ao seu conteúdo, publicações desta natureza foram retiradas – tendo 
sido sua procedência cuidadosamente registrada – e agrupadas em cole-
ções. A equipe do CSBH almeja, à medida que os vínculos orgânicos des-
tes acervos com as atividade do PT sejam identifi cados, que estas coleções 
possam ser progressivamente reintegradas ao arquivo do partido.

Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores-Diretório Nacional, 2009.

Instituto Cidadania
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CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne documentos que refl etem as principais atividades promovidas 
pelo Instituto – entidade responsável pela elaboração de políticas pú-
blicas ligada ao PT e constituída em meados dos anos 1990 em subs-
tituição ao Governo Paralelo. Inclui boletins informativos, folhetos e 
cartazes relativos a seminários e conferências, além de cadernos temá-
ticos referentes a políticas públicas. Dentre estes, destacam-se os ca-
dernos referentes ao programa Fome Zero, e questões como seguran-
ça pública e moradia.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Instituto Cidadania
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Unidades de descrição relacionadas
Fundo Partido dos Trabalhadores-Diretório Nacional, Centro Sérgio 
Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Instituto Cidadania
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Adesivos e broches de propaganda produzidos por campanhas de José Dirceu a deputado e 
governador pelo PT ao longo dos anos 1990 (Coleção JDR/Acervo CSBH).  
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/JDR.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
1980-1994. 

Dimensão e suporte
iconográfi co: 18 adesivos; tridimensional: 18 broches, 6 brindes.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo.

História institucional
O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) é o setor da Fundação 
Perseu Abramo (FPA) responsável pelo tratamento do arquivo histórico 
do PT de outros acervos relacionados ao partido, entre outras atribuições. 
Um breve histórico do CSBH encontra-se na apresentação deste Guia.

História arquivística
O acervo foi formado pelo CSBH em 2009. Resulta da transferência 
de materiais duplicados do fundo José Dirceu, pertencente ao cen-
tro e atualmente sob a guarda do Arquivo Edgard Leuenroth. Como 
estratégia para ampliação do acesso ao seu acervo, o CSBH preserva 
conjuntos de documentos duplicados excluídos dos acervos sob sua 
guarda, reunindo-os sob a forma de coleções. 

Procedência
Transferência: Fundo José Dirceu, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Inclui broches, adesivos e brindes de campanhas do PT em eleições 

José Dirceu
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ocorridas entre 1986 e 1994. Destacam-se, em particular, materiais das 
candidaturas de Eduardo Suplicy ao governo do estado de São Paulo 
em 1985 e à Câmara Federal em 1986; materiais referentes à candida-
tura de José Dirceu a deputado federal e de Plínio de Arruda Sampaio 
ao governo do estado de São Paulo, ambas de 1990; além de docu-
mentos referentes à candidatura de José Dirceu ao governo do estado 
de São Paulo, e de Lula à Presidência da República, ambas de 1994. 
Inclui, também broche de apoio aos movimentos sindicais ocorridos 
na Polônia no início dos anos 1980. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português (predominante).

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

José Dirceu
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Unidades de descrição relacionadas
Fundo José Dirceu, Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação 
Perseu Abramo (CSBH/FPA), atualmente sob a guarda do Arquivo 
Edgard Leuenroth/Unicamp (AEL/Unicamp).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

José Dirceu
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Em cordel elaborado por Crispiniano Neto, o registro da vitória da petista Maria 
Luiza Fontenelle, eleita prefeita de Fortaleza/CE nas eleições municipais de 1985 
(Coleção CRD/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/CRD.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
Década de 1980.

Dimensão e suporte
Textual: 30 unidades.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo.

História institucional
O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) é o setor da Funda-
ção Perseu Abramo (FPA) responsável pelo tratamento do arquivo 
histórico do PT de outros acervos relacionados ao partido, entre ou-
tras atribuições. Um breve histórico do CSBH encontra-se na apre-
sentação deste Guia.

História arquivística
O acervo foi formado pelo CSBH em 2009. Resulta do processo de 
tratamento técnico do fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório 
Nacional. Tal fundo abarca signifi cativa massa documental que in-
clui publicações cujo vínculo orgânico com suas atividades é difuso 
e, portanto, de difícil precisão. Como estratégia de processamento do 
acervo e de ampliação do acesso ao seu conteúdo, publicações dessa 
natureza foram retiradas – tendo sido sua procedência cuidadosamen-
te registrada – e agrupadas em coleções. A equipe do CSBH almeja, 
à medida que os vínculos orgânicos desses acervos com as atividade 
do PT sejam identifi cados, que essas coleções possam ser progressiva-
mente reintegradas ao arquivo do partido.

Literatura de Cordel
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Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacio-
nal, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Contempla cordéis publicados entre os anos 1970 e 1980, produzidos 
por instituições e autores individuais. Entre os primeiros, destacam-
se diretórios regionais do PT e entidades como Comissão Pastoral da 
Terra e Movimento Feminino pela Anistia. Entre os autores individu-
ais, vale ressaltar, entre outros, João da Cruz, Laerte Coutinho, Crispi-
niano Neto, Álder Julio Ferreira Calado, Fulgêncio Manoel da Silva, 
Jonas Moreira de Oliveira (Jomol), Flanklin Maxado, João Castro e 
Carlos Nobre. No que se refere aos temas contemplados nas publica-
ções destacam-se as lutas populares contra a ditadura militar e o capi-
talismo, a trajetória do PT e do jornal alternativo Movimento, além da 
vida e obra de Karl Marx, entre outros. 

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

Literatura de Cordel
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FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, Centro Sér-
gio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Literatura de Cordel
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Cartaz de convocação de Assembléia do Orçamento Participativo elaborado entre 1997 e 
2004 pelas gestões de Edmilson Rodrigues no município de Belém/PA 
(Coleção MPT/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/MPT.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
1982-2005.

Dimensão e suporte
Textual: 11,9 m; iconográfi co: 235 cartazes; fi lmográfi co: 150 unida-
des (VHS); tridimensional: 1 bolsa; 2 camisetas.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo.

História institucional
O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) é o setor da Funda-
ção Perseu Abramo (FPA) responsável pelo tratamento do arquivo 
histórico do PT de outros acervos relacionados ao partido, entre ou-
tras atribuições. Um breve histórico do CSBH encontra-se na apre-
sentação deste Guia.

História arquivística
O acervo foi formado pelo CSBH em 2009. Resulta do processo de 
tratamento técnico do fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório 
Nacional. Tal fundo abarca signifi cativa massa documental que in-
clui publicações cujo vínculo orgânico com suas atividades é difuso 
e, portanto, de difícil precisão. Como estratégia de processamento do 
acervo e de ampliação do acesso ao seu conteúdo, publicações dessa 
natureza foram retiradas – tendo sido sua procedência cuidadosamen-
te registrada – e agrupadas em coleções. A equipe do CSBH almeja, 
à medida que os vínculos orgânicos desses acervos com as atividade 
do PT sejam identifi cados, que essas coleções possam ser progressiva-
mente reintegradas ao arquivo do partido.

Mandatos do PT
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Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacio-
nal, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Contempla materiais produzidos por mandatos do PT nos pode-
res executivo e legislativo, em nível municipal, estadual e nacional. 
Inclui sobretudo folhetos, cadernos e publicações periódicas, em-
bora contemple, em menor número, outros tipos documentais, por 
exemplo, projetos de lei e cartazes. Reúne materiais de praticamen-
te todas as regiões do país, entre os quais destacam-se aqueles re-
ferentes às diversas gestões do PT no município de Porto Alegre/
RS e no governo do estado do Rio Grande do Sul desde os anos 
1980 aos últimos anos; e também às administrações municipais do 
partido em São Paulo/SP (1989-1992 e 2000-2004) e Belém/PA 
(1997-2004).

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

Mandatos do PT
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FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo Partido dos Trabalhadores-Diretório Nacional, Centro Sérgio 
Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Mandatos do PT
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Cartaz de convocação para o comício em defesa das eleições livres e diretas ocorrido em 25 
de janeiro de 1984 na região central da cidade de São Paulo (Coleção MSO/Acervo 
CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/MSO.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
1968-2008.

Dimensão e suporte
Textual: 3,85 m; iconográfi co: 2 bandeiras, 551 cartazes, 4 fotografi as; 
tridimensional: 1 bandeira, 110 broches, 13 camisetas, 43 diapositivos, 
4 sacolas/bolsas.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo.

História institucional
O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) é o setor da Funda-
ção Perseu Abramo (FPA) responsável pelo tratamento do arquivo 
histórico do PT de outros acervos relacionados ao partido, entre ou-
tras atribuições. Um breve histórico do CSBH encontra-se na apre-
sentação deste Guia.

História arquivística
O acervo foi formado pelo CSBH em 2009. Resulta do processo de 
tratamento técnico do fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório 
Nacional. Tal fundo abarca signifi cativa massa documental que in-
clui publicações cujo vínculo orgânico com suas atividades é difuso 
e, portanto, de difícil precisão. Como estratégia de processamento do 
acervo e de ampliação do acesso ao seu conteúdo, publicações dessa 
natureza foram retiradas – tendo sido sua procedência cuidadosamen-
te registrada – e agrupadas em coleções. A equipe do CSBH almeja, 
à medida que os vínculos orgânicos desses acervos com as atividade 
do PT sejam identifi cados, que essas coleções possam ser progressiva-

Movimentos Sociais
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mente reintegradas ao arquivo do partido. Ao acervo foram agregadas 
doações efetuadas por Carlos Zaratini e Roberto Martins.

Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, 
2009. Doação: Carlos Zaratini, data indeterminada. Doação: Rober-
to Martins, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Reúne documentação bastante heterogênea, relativa a movimentos 
sociais atuantes tanto no Brasil como em outros países entre a déca-
da de 1970 e os dias de hoje. Constitui uma amostra do universo de 
movimentos com os quais o PT manteve relação ao longo de sua his-
tória. De modo geral, contempla os movimentos sindical, estudan-
til, de bairros e de mulheres, movimentos ligados à Igreja, além das 
campanhas pela Anistia, pelas Diretas Já, pela Constituinte, pelo “Fora 
Collor” e contra a Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Entre 
as entidades representadas no acervo se destacam: Comissão Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB); pastorais sociais, como a Comissão Pas-
toral da Terra (CPT); Central Única dos Trabalhadores (CUT); União 
Nacional dos Estudantes (UNE); Articulação Nacional dos Movi-
mentos Populares e Sindicais (Anampos); e Central dos Movimentos 
Populares (CMP); além de inúmeras outras. Encontram-se presentes 
no acervo material de movimentos atuantes no Brasil e em outros pa-
íses, notadamente da América Latina, Europa e Oriente Médio.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Movimentos Sociais
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Idioma
Português (predominante) e espanhol, entre outros.

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, Centro Sér-
gio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Movimentos Sociais
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Edição em português do jornal Barricada Internacional (n. 6/7, jun. 1988), órgão 
internacional da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSNL), retrata a Revolução 
Sandinista, que conduziu Daniel Ortega à presidência da Nicarágua (Coleção OPP/Acervo 
CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/OPP.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
1977-2001.

Dimensão e suporte
Textual: 2,58 m; iconográfi co: 65 cartazes; tridimensional: 2 bandei-
ras, 6 broches.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo.

História institucional
O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) é o setor da Funda-
ção Perseu Abramo (FPA) responsável pelo tratamento do arquivo 
histórico do PT de outros acervos relacionados ao partido, entre ou-
tras atribuições. Um breve histórico do CSBH encontra-se na apre-
sentação deste Guia.

História arquivística
O acervo foi formado pelo CSBH em 2009. Resulta do processo de 
tratamento técnico do fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório 
Nacional. Tal fundo abarca signifi cativa massa documental que in-
clui publicações cujo vínculo orgânico com suas atividades é difuso 
e, portanto, de difícil precisão. Como estratégia de processamento do 
acervo e de ampliação do acesso ao seu conteúdo, publicações dessa 
natureza foram retiradas – tendo sido sua procedência cuidadosamen-
te registrada – e agrupadas em coleções. A equipe do CSBH almeja, 
à medida que os vínculos orgânicos desses acervos com as atividade 
do PT sejam identifi cados, que essas coleções possam ser progressiva-
mente reintegradas ao arquivo do partido.

Organizações Político-Partidárias
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Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacio-
nal, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Contempla documentos produzidos por diversas organizações polí-
tico-partidárias de praticamente todos os continentes, constituindo 
uma amostra do universo de agrupamentos com os quais o PT man-
teve relação ao longo de sua história. Composto basicamente por pu-
blicações periódicas, inclui também teses, resoluções, cadernos de tex-
tos e ofícios. Entre as organizações recorrentes, entre aquelas atuantes 
no Brasil, destacam-se: Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Parti-
do Comunista Brasileiro (PCB), Partido Socialista dos Trabalhadores 
Unifi cado (PSTU), Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Ten-
dência Socialista do MDB, Partido do Movimento Democrático Bra-
sileiro (PMDB), Movimento Revolucionário 8 de Outubro, (MR-8) 
e Partido Socialista Brasileiro (PSB). Entre os materiais relativos a ou-
tros países, é digna de nota a presença de documentos não apenas de 
organizações legalmente constituídas como partidos, como também 
de grupos clandestinos e de movimentos armados, atuantes sobretudo 
na Europa e América Latina.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português (predominante) e espanhol, entre outros.

Organizações Político-Partidárias



237

COLEÇÕES

GUIA DO 
ACERVO

Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, Centro Sér-
gio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Organizações Político-Partidárias
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Exemplar do Jornal do Partido dos Trabalhadores (n. 0, nov. 1983), editado pelo núcleo do 
partido no município de São José do Egito/PE, registra o ato público convocado pelo PT 
e que reuniu cerca de 3 mil trabalhadores rurais da região (Coleção PT0/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/PT0.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
1980-2007.

Dimensão e suporte
Textual: 1,20 m; iconográfi co: 67 cartazes, 10 fotografi as; tridimensio-
nal: 4 camisetas, 1 garrafa.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo.

História institucional
O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) é o setor da Funda-
ção Perseu Abramo (FPA) responsável pelo tratamento do arquivo 
histórico do PT de outros acervos relacionados ao partido, entre ou-
tras atribuições. Um breve histórico do CSBH encontra-se na apre-
sentação deste Guia.

História arquivística
O acervo foi formado pelo CSBH em 2009. Resulta do processo de 
tratamento técnico do fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório 
Nacional. Tal fundo abarca signifi cativa massa documental que in-
clui publicações cujo vínculo orgânico com suas atividades é difuso 
e, portanto, de difícil precisão. Como estratégia de processamento do 
acervo e de ampliação do acesso ao seu conteúdo, publicações dessa 
natureza foram retiradas – tendo sido sua procedência cuidadosamen-
te registrada – e agrupadas em coleções. A equipe do CSBH almeja, 
à medida que os vínculos orgânicos desses acervos com as atividade 
do PT sejam identifi cados, que essas coleções possam ser progressiva-
mente reintegradas ao arquivo do partido.

Partido dos Trabalhadores
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Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacio-
nal, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Inclui diferentes materiais, sobretudo publicações periódicas e não 
periódicas, produzidas por instâncias das seções estaduais e municipais 
do PT, desde os núcleos de base, passando pelas secretarias, diretórios 
e comissões executivas, até as bancadas nos legislativos municipais e 
estaduais, e bancadas estaduais do partido no Senado e na Câmara Fe-
deral. Inclui publicações de praticamente todas as regiões do país, com 
exceção dos estados de Alagoas e Amapá. Entre os estados cujo volu-
me de material é mais signifi cativo, destacam-se São Paulo, Rio Gran-
de do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Maranhão e 
Rio Grande do Norte. Um vasto acervo de recortes de jornais que 
retratam as atividades da bancada do partido na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo compõe a maior parte da coleção. Vale desta-
car também a presença de camisetas de diretórios municipais do PT, 
de publicações e fotografi as, além de cartaz, camiseta e garrafa come-
morativa, produzidos por núcleos internacionais do partido na Bélgi-
ca, França e Portugal, respectivamente.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português e francês.

Partido dos Trabalhadores
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Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo Partido dos Trabalhadores-Diretório Nacional, Centro Sérgio 
Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Partido dos Trabalhadores
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Caderno de resoluções do 2º Congresso do Partido Revolucionário Comunista (PRC), 
realizado em fi ns de 1985, na qual a organização formaliza sua opção preferencial pelo PT 
(Coleção TPI/Acervo CSBH).
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IDENTIFICAÇÃO
Código de identifi cação
BR.FPA/TPI.

Nível de descrição
Coleção.

Datas-limite
1975-2003. 

Dimensão e suporte
Textual: 1,65 m; iconográfi co: 1 cartaz.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nome(s) do(s) produtor(es)
Centro Sérgio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo.

História institucional
O Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH) é o setor da Funda-
ção Perseu Abramo (FPA) responsável pelo tratamento do arquivo 
histórico do PT de outros acervos relacionados ao partido, entre ou-
tras atribuições. Um breve histórico do CSBH encontra-se na apre-
sentação deste Guia.

História arquivística
O acervo foi formado pelo CSBH em 2009. Resulta do processo de 
tratamento técnico do fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório 
Nacional. Tal fundo abarca signifi cativa massa documental que in-
clui publicações cujo vínculo orgânico com suas atividades é difuso 
e, portanto, de difícil precisão. Como estratégia de processamento do 
acervo e de ampliação do acesso ao seu conteúdo, publicações dessa 
natureza foram retiradas – tendo sido sua procedência cuidadosamen-
te registrada – e agrupadas em coleções. A equipe do CSBH almeja, 
à medida que os vínculos orgânicos desses acervos com as atividade 
do PT sejam identifi cados, que essas coleções possam ser progressiva-
mente reintegradas ao arquivo do partido.

Tendências e Partidos Internos ao PT
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Procedência
Transferência: Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, 2009.

CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo
Inclui panfl etos, relatórios, teses, resoluções e, principalmente, jornais e 
revistas, publicados entre os anos 1970 e os dias de hoje por organizações 
políticas que aderiram ao PT e por tendências e partidos existentes inter-
namente ao PT. Entre os agrupamentos contemplados no acervo se desta-
cam: Ação Popular Marxista-Leninista (APML), Partido Comunista Bra-
sileiro Revolucionário (PCBR), Organização Comunista Marxista-Leni-
nista-Política Operária (OCML-PO), Movimento pela Emancipação do 
Proletariado (MEP), Convergência Socialista (CS), Organização Socialis-
ta Internacionalista (OSI) (posteriormente O Trabalho), Democracia So-
cialista (DS), Luta Pelo Socialismo (LPS), A Esquerda, Articulação (pos-
teriormente Articulação Unidade na Luta), Poder Popular e Socialismo 
(PPS), Organização Comunista Democracia Proletária (OCDP), PT de 
Luta e de Massas (PTLM), Vertente Socialista (VS), Partido Revolucio-
nário Comunista (PRC), Luta de Classes, Partido Comunista do Brasil 
– Ala Vermelha (PCdoB-AV), Movimento por uma Tendência Marxista 
(MTM), Nova Esquerda (NE), Socialismo Revolucionário (SR), Articu-
lação de Esquerda (AE), Força Socialista (FS), Democracia Radical (DR), 
Brasil Socialista (BS) e Movimento PT (MPT), entre outras.

Avaliação, eliminação e temporalidade
Dado não disponível.

Incorporações
Aberto a novas incorporações.

Sistema de arranjo
Acervo não organizado.

CONDIÇÕES DE ACESSO E USO
Condições de acesso
Acesso livre à documentação, mediante agendamento prévio.

Condições de reprodução
Reprodução permitida, salvo em casos de direitos autorais.

Idioma
Português.

Tendências e Partidos Internos ao PT
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Características físicas e requisitos técnicos
Não há requisitos técnicos a destacar.

Instrumentos de pesquisa
Não há instrumentos de pesquisa disponíveis.

FONTES RELACIONADAS
Existência e localização dos originais
Originais sob a guarda da Fundação Perseu Abramo.

Existência e localização de cópias
Não há cópias do acervo disponíveis.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional, Centro Sér-
gio Buarque de Holanda/Fundação Perseu Abramo (CSBH/FPA).

Notas sobre publicação
Dado não disponível.

NOTAS
Nota sobre conservação
Acervo em bom estado de conservação.

Notas gerais
Dado não disponível.

CONTROLE DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista
Dado não disponível.

Regras ou convenções
Dado não disponível.

Data(s) da(s) descrição(ões)
Agosto de 2009.

PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS
Dado não disponível.

Tendências e Partidos Internos ao PT



Leia a revista Perseu
História, memória e política

PERSEU tem como desafi o ser o canal 
de difusão de pesquisas e de análises 
sobre a esquerda contemporânea do 
Brasil e do mundo, tratada de forma 

abrangente, para além de seu caráter 
político-partidário.

Adquira este e outros lançamentos na livraria de sua preferência 
ou pelo site www.efpa.com.br
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Detalhe da sala de pesquisa do Centro Sérgio Buarque 
de Holanda. 
Foto: Carlos Henrique M. Menegozzo.
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ENDEREÇO
FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
Centro Sérgio Buarque de Holanda
Rua Francisco Cruz, 234
CEP 04117-091 – São Paulo/SP

TELEFONES
(11) 5571-4299, ramais 125 e 152.

ENDEREÇO ELETRÔNICO
http://www.fpabramo.org.br
memoria@fpabramo.org.br

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas.

As visitas deverão ser previamente agendadas.

RECURSOS DISPONÍVEIS
Leitora de microfi lmes
Equipamento de áudio e vídeo (VHS e DVD)

O Centro não dispõe de equipamentos para reprodução de discos de vinil, 
de fi lmes em película e de fi tas videomagnéticas em formato Betacam e U-
Matic. Também não dispõe de equipamentos de digitalização reservados aos 
pesquisadores.

SERVIÇOS
 Livraria da Editora Fundação Perseu Abramo.
 Digitalização – Sujeita à disponibilidade da equipe.
 Reprodução de documentos eletrônicos – Sujeita à disponibilidade 

da equipe.

Não é permitida a reprodução de itens do acervo por meio de xerox.

Informações ao usuário
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