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Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo analisar a memória social do Sinditêxtil - Bahia.
Compreendemos a memória como uma importante dimensão constituinte das classes sociais
e procuramos investigar as diferentes variações que a memória pode assumir no interior de
um mesmo grupo, atentando para o modo como o enquadramento social da memória foi
realizado  a  partir  de  experiências  culturais  como  trabalho,  gênero,  ideologia  política  e
geração.  Esse  não  é  um processo  pacífico.  Construção  social  da  memória  envolve  um
conjunto de lutas pelo controle das representações sobre o passado implicando na produção
de lembranças e esquecimentos. Metodologicamente, nos valemos de contribuições oriundas
da  história  oral  e  das  ciências  sociais,  em particular,  a  técnica  da  entrevista  narrativa.
Concluímos  que  na  memória  social  do  Sinditêxtil  -  Bahia  há  duas  formas  narrativas
essenciais  e  um elemento afetivo que atuam como centros semânticos que estruturam e
conferem  significados  às  demais  narrativas,  constituindo-se  enquanto  as  suas  formas
elementares,  a  saber,  a  narrativa  da  tomada  do sindicato,  a  narrativa  das  lutas  heróicas
travadas nos anos 1980 em prol dos direitos dos trabalhadores e da redemocratização do
Brasil. Há também o sentimento de orgulho nostálgico em relação a esse passado recordado.
O período anterior a 1982 é remetido ao esquecimento e marcado com sinais negativos. A
memória das diretoras e dos diretores mais antigos é permeada por um forte enquadramento
partidário,  não  observável  nos  diretores  mais  novos.  Para  os  primeiros,  a  história  da
instituição sindical confunde-se com a história do controle do seu grupo partidário sobre a
instituição.
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