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O presente trabalho tem o intuito de elaborar séries temáticas referentes aos documentos
produzidos pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais da Zona da Mata de
Pernambuco entre os anos de 1979 e 2000, visando fortalecer a luta, história e memória
destes trabalhadores e trabalhadoras do campo. O projeto conta com a assessoria técnica
do Núcleo de Documentação sobre os Movimentos Sociais Denis Bernardes (NuDocUFPE), o qual desenvolve projetos que priorizam a preservação e acessibilidade de
acervos de entidades de trabalhadores. Este foi também responsável pela consultoria
técnica a respeito da higienização e acondicionamento de todo arquivo pertencente ao
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Lourenço da Mata já concluído.
A partir da análise dos acervos da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Pernambuco (FETAPE) e o STR de São Lourenço da Mata foi possível
localizar os documentos que serão estudados e contemplados pela digitalização. O
objetivo desta varredura decorre da necessidade de identificar os tipos documentais para
constituir as diversas séries temáticas. Estas, por sua vez, são construídas a partir de
determinado marco temporal, ou factual, imerso num contexto especifico.
Além disso, as séries são estruturadas pela interação entre a análise da documentação
disponível no arquivo e embasamento bibliográfico sobre a temática. Sendo produto
direto da diversidade das formas de organização presente entre os movimentos sociais, a
relevância desta ação deve-se à multiplicidade dos tipos de documentos nos arquivos:
jornais, atas, documentos produzidos para e pelos próprios trabalhadores/as etc.
Neste primeiro momento, objetivamente destacam-se as campanhas salariais dos
canavieiros em Pernambuco; convenções de delegados e suas reivindicações;
documentos referentes à organização das mulheres dentro do trabalho no campo;
cartazes dos principais eventos na Zona da Mata; cartilhas de alfabetização. Durante a
vigência deste projeto, foram digitalizadas vinte convenções coletivas, dez dissídios
coletivos, além de registros referentes às greves dos trabalhadores rurais de 1979 e
2005.
Como metodologia de ação, são utilizados scanners e máquinas digitais, prevalecendo
as instruções da arquivologia dentro das condições cabíveis. Os documentos
digitalizados estão sendo armazenados em dispositivos físicos - cartão de memória e
pendrive - e em nuvem online com acesso ainda restrito aos integrantes da ação.
Os agentes deste projeto participaram de reuniões semanais com sua orientadora, a
Professora Christine Rufino Dabat, discutindo a bibliografia recomendada e
organizando o andamento do projeto.
Participaram também do V Seminário Justiça do Trabalho e Historiografia: Passado e
Presente, promovido pelo departamento de História em ação conjunta com o TRT 6°
Região. Além disso, foram convidados a integrarem a mesa da Assembleia da
Campanha Salarial dos Canavieiros - 2015 realizada no STR de São Lourenço da Mata,
reafirmando a importância da preservação e divulgação dos documentos. Visando
principalmente garantir maior acessibilidade à documentação, o público atendido pela
ação é propositalmente diverso a fim de promover a transcendência do ambiente
acadêmico. Ao atentar para as circunstâncias que levaram à produção das
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documentações trabalhadas e buscar capacitar os próprios integrantes das entidades no
tratar da manutenção dos acervos construídos, o projeto é responsável por promover a
conscientização na preservação dos documentos, enquanto registro de uma memória
coletiva e fonte histórica. É de interesse da FETAPE e das lideranças sindicais rurais
manterem documentos selecionados em arquivo digital para facilitar consultas
recorrentes, inclusive demandadas pelo Ministério do Trabalho e órgãos similares. À
medida em que a digitalização estiver concluída, também serão facilitadas pesquisas em
diversas áreas da academia – possibilitando a elaboração de comunicações, artigos,
monografias, entre outros instrumentos - ampliando os conhecimentos acerca da
temática. Este trabalho é essencial para integrar a comunidade acadêmica ao universo
das mobilizações sociais representado, nesse caso, pelos sindicatos de trabalhadores
rurais, além de transpor os conhecimentos para além dos muros desta Universidade,
atendendo assim os parâmetros propostos pela política de extensão acadêmica.
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