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Vanete Almeida foi uma ativista na organização e lutas das mulheres rurais no
Sertão de Pernambuco, no Nordeste e na América Latina e no Caribe. Nasceu em Custódia
em 1943 e faleceu em 09 de setembro de 2012 em Recife. Sua vida foi de lutas, produção ,
muita movimentação e, apesar de uma da militância intercontinental, nunca deixou de estar
presente junto às mulheres de sua região - mais especificamente ao Movimento das
Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central (PE) -, tendo transmitido uma série de
valores e informações importantíssimas sobre direitos das mulheres, questões ambientais,
agrárias, raciais e de classe. Vanete deixou para uma das coordenadoras do projeto de
extensão a sua biblioteca pessoal. De comum acordo com o MMTR-SC (PE), foi decidido
que o acervo deveria ser digitalizado e disponibilizado num espaço digital. Em 2015, o
material foi transportado para Recife e está armazenado na sala do Grupo de Pesquisa
sobre Poder, Cultura e Práticas Coletivas- GPCOL, no 7° andar do CFCH . Desde então o
acervo vem sendo paulatinamente digitalizado. O espaço www.mulheresdosertao.org foi
concebido inicialmente para abrigar o acervo de Vanete (correspondência, relatórios,
livros, cartilhas) e também do movimento. No decorrer do processo de criação, a estrutura
do website foi criando diversas facetas: será portal de notícias alimentado pelas mulheres
do MMTR-SC(PE), espaço para registrar pesquisas acadêmicas em mulheres e ruralidades
e promover intercomunicações na área, além de um local contendo biografia inédita de
Vanete e informações fixas sobre o movimento. Toda a concepção visual e utilitária foi
feita pensando nas mulheres do movimento, suas vidas e particularidades. Após um
período de concepção, a proposta foi apresentada ao movimento e aprovada. Esta
aprovação é parte central do trabalho, uma vez que elas são os principais sujeitos do
projeto e sem seu aval toda a estrutura seria repensada. O início das atividades relacionadas
ao site deu-se no final de 2015 e transcorre até o momento, uma vez que é gradual sua
feitura e há bastante abertura para novas ideias. A equipe do projeto tem estudado
possibilidades de realização de oficinas e atividades junto as integrantes do movimento
para auxiliá-las na utilização da ferramenta e alguns de seus desdobramentos, como por
exemplo elaboração de uma escrita jornalística e pesquisa de material já pronto para ser
veiculado pelo portal. Por se tratar de um trabalho que se dá no âmbito digital, a utilização
e readequação da página do Facebook já existente também é levada em conta, uma vez que
as redes sociais são vistas como parte fundamental da comunicação de realidades
específicas com o resto mundo. Alguns dispositivos institucionais foram acionados na
medida em que o projeto avançava, parte do acervo será realocada no repositório
institucional da UFPE, foi realizado um convênio com o Memorial Denis Bernardes da
Biblioteca Central para digitalização e o Conecte está prestando assistência técnica na
preparação do website. O projeto finca-se na ideia de manter viva a produção e história de
Vanete Almeida - mulher, militante, sertaneja e negra - como símbolo de luta, uma vez que
suas ideias continuam muito atuais e sua trajetória serve de inspiração e força para muitas.
Além disso tudo, o site partilha da intenção de ser um canal de interlocução do MMTR SC (PE) com o mundo, para fortalecê-lo levando em conta a quase obrigatoriedade de
espaços virtuais nos dias atuais.
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