Processos Trabalhistas, Memória e História: a voz dos trabalhadores rurais
nos processos trabalhistas nos municípios de Nazaré da Mata e Paulista –
1964 a 1980.
Coordenador: Antônio Torres Montenegro

E-mail: antoniomontenegr@hotmail.com

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Direitos Humanos e Justiça

Unidade Geral: CFCH - CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS
HUMANAS

Unidade de Origem: DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Abrangência: Recife
Local de Realização: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), 4º andar, Arquivo TRT/UFPE, Universidade
Federal de Pernambuco

Resumo da Proposta:
Em novembro de 2004 a UFPE e o TRT 6ª Região assinaram um convênio de parceria para que o Departamento de
História da UFPE tivesse a guarda, de 50 mil processos trabalhistas. A partir dessa data novos lotes de processos foram
enviados para o CFCH e acondicionados no 4° andar. Atualmente quatro professores do Departamento de História e
quatro estudantes da graduação trabalham regularmente no Laboratório Memória e História do Tribunal Regional do
Trabalho TRT6/UFPE. Após receber essas coleções de processos o passo seguinte, foi realizar treinamento de
estudantes das graduações da UFPE para aprenderam a gestão documental – higienizar cada página dos processos;
retirar grampos e cordões que destruíam as páginas dos processos; organizar todos os processos higienizados em capas
de papel neutro. Em seguida é realizada leitura de cada processo e escrita uma ementa. Essas ementas são
digitalizadas e disponibilizadas no site www.memoriaehistoria.trt6.gov.br o que permite a pesquisadores de todo Brasil
acessarem os processos do nosso Laboratório Memória e História do Tribunal Regional do Trabalho TRT6/UFPE. Ao longo
desses anos mais de 50 estudantes realizaram estágio. Atualmente nossa política tem sido a de convidar professores e
estudantes das escolas públicas para conheceram o laboratório e aprenderem como a partir dos processos trabalhistas é
escrita a história de Pernambuco e do Brasil. Também estamos iniciando um projeto com a Federação dos
Trabalhadores Rurais de Pernambuco (FETAPE) para que os sindicatos rurais se tornem parceiros de nosso Laboratório.

Objetivo Geral:
Treinar estudantes de graduação na gestão documental e no estudo/análise de processos trabalhistas no período de
1964 a 1980 de forma a que se tornem habilitados para transmitir esses conhecimentos a estudantes e professores da
rede pública do Estado. Esses alunos de graduação também aprenderão as técnica de entrevista de história oral para
auxiliar no trabalho junto as entrevistas com trabalhadores rurais e líderes sindicais a serem indicados pela Federação
dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco (FETAPE) e sindicatos Rurais.

Objetivos Específicos:
Treinar os estudantes estagiários de maneira que possam recepcionar professores e alunos da rede pública estadual e
explicar o funcionamento do Laboratório Memória e História do Tribunal Regional do Trabalho TRT6/UFPE.
Treinar os estudantes estagiários de maneira que possam ministrar oficinas de gestão documental.

Os estudantes estagiários serão responsáveis por explicar aos professores e estudantes da rede pública como os
processos trabalhistas se transformam em fonte documental para artigos e livros de história de Pernambuco e do Brasil.
Os estudantes estagiários participarão das entrevistas com trabalhadores e líderes sindicais e em seguida serão
responsáveis pela transcrição das entrevistas.

