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O

ano de 2000. Sendo seu surgimento anterior ao
do grupo de estudos, contou desde o início
com a ajuda de estudantes, seja por meio de
bolsas oferecidas pelo próprio Centro, como
também na maior parte por estágios nãoobrigatórios. Desde sua fundação em 1996,
diversos trabalhos de pesquisa foram
concluídos, tanto de Iniciação Científica, como
trabalhos de Mestrado, com a consulta
periódica ao material existente.

CEMOSi, coordenado pelo
Prof. Dr. Antonio Thomaz
Júnior, tem estado intimamente
ligado
às
atividades
desenvolvidas pelo Centro de Estudos de
Geografia do Trabalho (CEGeT). Dessa forma,
como estagiários desde o seu surgimento,
achamos imprescindível a partir desta edição da
Pegada, melhor divulgar e expandir a existência
do acervo, contribuindo para reforçar sua
importância no desenvolvimento de pesquisas
na área dos sindicatos e dos diversos
movimentos sociais. Até para o maior
esclarecimento aos interessados em geral, bem
como os integrantes do próprio grupo de
pesquisa, no sentido do melhor uso do espaço
do acervo e do riquíssimo material ali contido.

O objetivo principal do acervo é
organizar e ter disponível boa parte da memória
operária brasileira, isso inclui os grandes
sindicatos e centrais, os sindicatos menores a
nível regional, e movimentos sociais, como os
de luta pela terra, etc. Uma vez que essa é uma
preocupação que vemos em poucas ONGs e
praticamente inexistente nos sindicatos e nos
diversos
movimentos
sociais.
Outra
preocupação do acervo é dar condições para
que o pesquisador possa ter contato com
temáticas pouco estudadas na graduação e que
diz respeito à Geografia do Trabalho. Tema
esse em construção no grupo de pesquisa, que
busca além de seu fortalecimento nesse campo
da ciência, demonstrar a importância crucial de

Conforme dito, o Centro sempre esteve
envolvido nas atividades realizadas pelo grupo
CEGeT, como as Jornadas sobre o Trabalho
ocorridas anualmente em outubro a partir do
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se estudar o Trabalho, na Geografia. Pois
temos que o trabalho (concreto) é condição
inerente ao ser social, ou seja, o trabalho
dotado de sentido, com prazer, essencial a sua
sobrevivência, longe de ser degradante e
alienado.

O Cemosi também tem tradicionalmente
promovido exposições temáticas desde seu
surgimento. E em breve a primeira exposição
do ano de 2003, terá como temática, a
homenagem à Marx, pelos 120 anos de sua
morte, datado em maio. Posteriormente à essa,
já no inicio do segundo semestre, teremos outra
exposição com a temática das manifestações
contra a Guerra ao Iraque.

Temos então, que há enorme importância
de se preservar a memória do trabalhador
alienado, que realiza o trabalho também
alienado e alienante, levando a um processo de
alienação de si e dos outros, o que entre outras
tantas conseqüências, tem levado à falta de
identidade da classe trabalhadora de forma
geral, reforçada pela atuação pontual do
sindicato. Isso tem se refletido nas publicações
destes sindicatos, extremamente cooptados,
onde impera o peleguismo.

Atualmente o acervo se encontra
catalogado e aberto à comunidade em geral,
estudantes e demais interessados na temática do
trabalho, na sala 2, discente I da FCT/UNESP,
Campus de Presidente Prudente.
Existe também a Home-page do CEMOSi :
<www.prudente.unesp.br/cemosi>, onde
em breve estaremos disponibilizando o catálogo do
acervo, ainda que o acesso aos materiais será em loco.
Para entrar em contato com o Centro,, pedir
informações ou mandar-nos alguma sugestão,
podem escrever--nos ao seguinte endereço
eletrônico: <cemosi@prudente.unesp.br>

Assim, por meio de leituras direcionadas
ao mundo do trabalho, podemos apontar que o
trabalho pode ser realizado de outra maneira,
além dessa, alienada e alienante, mas com
prazer e apenas para a manutenção da sua
existência, o trabalho concreto.
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