ANEXO 1
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
RESUMO DE COMUNICAÇÃO ORAL EM SESSÃO TEMÁTICA
II ENExC
Encontro de Extensão e Cultura da UFPE - 2016
1. Nome Completo do(a) Autor(a)
2. CPF:
Apresentador(a):
102.848.674-03
Marcelo Santos Dantas
3. E-mail / Telefones:
marcelo.santosdantas@hotmail.com
4. Centro/Órgão:
CFCH/Departamento de História
Biblioteca Central/NuDoc
5. Curso:
História
6. Título do trabalho:
A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS ATRAVÉS
DE SEUS DOCUMENTOS
7. Orientador do trabalho (Coordenador do projeto):
Maria do Socorro de Abreu e Lima
8. Assinale abaixo o interesse e/ou necessidade do uso de
material de apoio na área de acessibilidade:
(X) Não necessito de apoio na área de Acessibilidade durante o
evento.
( ) Necessito de apoio de acessibilidade para participar do evento.
Se sua resposta for afirmativa, especifique o tipo de apoio de
acessibilidade do seu interesse:
9. Assinale em qual das temáticas abaixo o seu trabalho se
enquadra:
(
(
(
(
(X

) Educação especial na perspectiva inclusiva.
) Tecnologias assistivas.
) Acessibilidade.
) Direitos da pessoa com deficiência.
) Não, meu trabalho não se enquadra nas temáticas acima.
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'ESCOVANDO A HISTÓRIA A CONTRAPELO': A PARTICIPAÇÃO
DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS ATRAVÉS DE
SEUS DOCUMENTOS
Maxuel de França Lima, Marcelo Santos Dantas; Maria do
Socorro de Abreu e Lima (Orientadora)
A continuidade do trabalho de preservação da memória dos
Movimentos Sociais promovido pelo Núcleo de Documentação sobre
os Movimentos Sociais de Pernambuco (NUDOC) se dá, desta vez, em
parceria com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Pernambuco (FETAPE). Ao iniciarmos o trabalho com o
acervo da Secretaria de Mulheres da FETAPE, constatamos um
cenário favorável ao trabalho de preservação de memória. A
Federação possui um espaço chamado Academia FETAPE, que busca
aglomerar todos os documentos já produzidos por todas as setoriais
da entidade. Ou seja: já realizam o trabalho de higienização e
acondicionamento do acervo. Pudemos, dessa forma, priorizar as
atividades de inventariação, digitalização, organização e catalogação
no Repositória Institucional (RI) da UFPE. Inicialmente, devido a
dificuldades iniciais de acesso à sede da entidade em Carpina – onde
se encontra boa parte dos documentos da FETAPE -, realizamos a
digitalização de acervo doado pela orientadora do Projeto. No
momento, estamos em meio à realização do inventário dos
documentos e, após esta fase, prosseguiremos com a digitalização e
finalizaremos a catalogação e subsequente upload do trabalho no RI
da UFPE. Essa etapa consiste em digitalizar o material no LIBER
(Laboratório de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de
Pernambuco), tratar as imagens e adequá-las à visualização online.
Ademais, cada documento precisa ser descrito e referenciado em um
formulário específico do software Dspace (base para o RI da UFPE).
Identificamos, até agora, um rico acervo de cartilhas, ofícios,
cartazes, materiais de campanha, materiais de formação,
informativos, relatórios de encontros e fotografias de atividades das
trabalhadoras rurais. Disponibilizar esse material no Repositório
Intitucional é parte do nosso objetivo de democratizar a história dos
movimentos socais e, especificamente, facilitar o acesso à memória
da luta feminista no campo. O resgate das históricas lutas das
mulheres no campo mostra-se de uma maior importância quando tal
ação é feita a partir das fontes das próprias trabalhadoras, pois,
desta forma, atuamos em prol de uma leitura a contrapelo, uma
leitura no sentido contrário do que a historiografia tradicional, com
sua predominância machista e conservadora, vem escrevendo e
reproduzindo. Dentro do mundo do trabalho, a historiografia
geralmente não deu destaque para a atuação da mulher nas lutas
pelos direitos trabalhistas. O contato com o acervo da FETAPE
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proporciona uma visão mais integral dos sujeitos que compõe essas
lutas. As mulheres sempre estiveram presente nos movimentos, mas
sempre ocuparam um papel secundário na memória e na história.
Trazer à luz esses documentos que mostram como as mulheres estão
inseridas no mundo do trabalho, seja em suas reivindicações ou em
sua organização, constitui uma importante contribuição da
universidade aos movimentos sociais, seguindo a política
extensionista de levar o conhecimento científico produzido no
campus para além dos muros da universidade. A Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE) foi,
e é, um importante espaço de luta política e articulação, o qual
contribuiu historicamente para a organização dos trabalhadores e
trabalhadoras no campo, em nível nacional. O mesmo pode-se dizer
com relação à organização de mulheres trabalhadoras rurais. Afinal,
foi a partir de Pernambuco que se estruturou a Secretaria Nacional de
Mulheres Trabalhadoras Rurais da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).
Palavras–chave:
FETAPE; gênero; trabalhadoras rurais; NuDoc.
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