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Objetivo Geral: realizar uma ação que, através da parceria com o NuDoc, ofereça aos
STR’s de São Lourenço da Mata e Paudalho e FETAPE meios materiais para a preservação
de sua memória e de seu histórico de lutas no âmbito dos movimentos sociais de
Pernambuco e do Brasil.
Objetivos específicos:
• Criar séries documentais referentes ao material de divulgação do movimento de
trabalhadores do campo (contido no STR de São Lourenço, STR de Paudalho e FETAPE,
NUDOC e outros fundos de arquivos).
• Criar um catálogo para ser disponibilizado nos arquivos, facilitando pesquisas futuras.
• Estimular o contato cada vez maior entre universidade e sociedade, propiciando rica
troca de conhecimentos, através da parceria entre os STR’s de São Lourenço e Paudalho
e o NuDoc
• Capacitar estudantes e integrantes de movimentos sociais sobre a importância da
preservação de uma memória e história populares, bem como sobre a organização e
tratamento do material documental
Resumo
A presente ação tem como objetivo construir séries documentais temáticas relativas às
lutas do movimento sindical das trabalhadoras e trabalhadores rurais da zona da mata de
Pernambuco entre as décadas de 1980 a 2000. A ação será desenvolvida em parceria
com o Núcleo de Documentação sobre os Movimentos Sociais da UFPE (NuDoc-UFPE), que
será o responsável por prestar consultoria técnica e articular os trabalhos futuramente
desenvolvidos com os acervos documentais da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE), do Sindicato de Trabalhadores e

Trabalhadoras Rurais de São Lourenço da Mata (STR de São Lourenço) e do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Paudalho (STR de Paudalho). Ao final da ação,
os documentos estarão em formato digital e tratarão de momentos chaves da história do
movimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais: as campanhas salariais, as cartilhas
de educação, os documentos dos congressos da Fetape e da Contag, etc. Em suma, os
principais materiais de mobilização e divulgação do movimento estudado. A ação tem
relevância, pois visa disponibilizar ampla documentação sobre os elementos centrais da
atuação do movimento sindical de trabalhadores/as rurais de Pernambuco. Pode, dessa
forma, contribuir não só para o avanço da produção científica da UFPE, bem como para
uma formação mais integral dos graduandos em história e/ou cursos afins da
instituição..

