Escovando a história a contrapelo: estruturando a comunicação com os
movimentos sociais
Coordenadora: Maria do Socorro Abreu e Lima

E-mail: socorroabreuelima@gmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Trabalho

Unidade Geral: CFCH - CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS
HUMANAS

Unidade de Origem: DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Abrangência: Recife
Local de Realização: O projeto será desenvolvido no Núcleo de documentação sobre os Movimentos Sociais, que fica
na Biblioteca Central da UFPE

Resumo da Proposta:
Para se desenvolver a escrita da história é imprescindível a existência de documentos. Porém, estes nem sempre são
preservados, o que se constata em especial no caso dos movimentos sociais, e particularmente do movimento sindical.
Em vista disso criou-se o Núcleo de Documentação sobre os Movimentos Sociais na UFPE. O NUDOC recolhe, preserva,
organiza e prepara documentos sobre movimentos sociais, que tem valor para pesquisa. Tem sob sua guarda um acervo
que está sendo trabalhado, tendo já iniciado disponibilização on line. Também trabalha com acervos de entidades dos
movimentos sociais junto às quais desenvolve uma atividade educativa sobre a importância da preservação de sua
história ensinando como organizar e cuidar de seu acervo, em especial de trabalhadores. Preocupado em desenvolver a
comunicação, o NUDOC já manteve um boletim impresso com o apoio da PROEXT, mas que deixou de existir por falta
de condições de trabalho por que passou o Núcleo. Atualmente dispõe de uma página no site da UFPE, que ainda não
está sendo alimentada por falta de recursos humanos. Sua execução é uma atividade fundamentalmente de extensão,
pois vai levar informações sobre recursos de pesquisa para o público acadêmico e para a sociedade externa à
universidade. Também vai levar informações sobre a produção acadêmica sobre o tema tanto para o meio acadêmico
como para as organizações sociais. Todo seu conteúdo é voltado para a pesquisa, contribuindo na informação e
preparação de material. Constitui também um trabalho educativo tanto para a sociedade como para os alunos.

Objetivos:
O objetivo fundamental desse projeto é estruturar uma comunicação eficiente do Núcleo de Documentação sobre os
Movimentos Sociais com o público interno da universidade e com a sociedade, particularmente o movimento sindical e
movimentos sociais em geral. Para tanto é necessário:
1 - construir um pequeno programa específico para realizar um cadastro adequado de organizações sociais, entidades,
pessoas etc.;
2 - manter informações sobre acervos de movimentos sociais e o andamento de sua organização;
3 - disponibilizar produção acadêmica sobre o tema, da UFPE e outras instituições.
4 - manter um boletim on line relacionado ao objetivo do Núcleo, com informações atualizadas semanalmente.

