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RESUMO: A presente proposta “Oﬁcinas de História para as escolas públicas, particulares e
graduandos(as) da UFPE a partir dos Processos Trabalhistas arquivados no Laboratório História e
Memória da UFPE/TRT 6a Região (LAHM)” tem por objetivo a realização de Oﬁcinas para estudantes e
professores da rede pública e particular de ensino da Região Metropolitana do Recife e turmas de
graduação da UFPE. Um dos objetivos destas Oﬁcinas é desenvolver estratégias pedagógicas que
possibilitem novas formas de aprendizagem da História do Brasil. A atividade preparatória dos
bolsistas será realizada no próprio LAHM, sendo supervisionada pelo professor coordenador Antonio
Torres Montenegro e pela técnica bolsista da FACEPE Patrícia Moraes, graduada em história pela UFPE.
Inicialmente, os três bolsistas a serem selecionados realizarão um estágio preparatório de quatro
semanas, realizando leituras historiográﬁcas que os habilitem a compreender o signiﬁcado dos
Processos Trabalhistas como documento para a História, bem como leituras de pedagogia e ensino de
História. Em seguida, os bolsistas serão treinados para produzir material didático-pedagógico a partir
dos processos trabalhistas, que deverão orientar as atividades a serem realizadas nas Oﬁcinas. Os
estudantes das escolas, bem como os graduandos das UFPE aprenderão a ler os processos trabalhistas,
e estabelecer relações com eventos históricos no plano econômico, social, político e cultural de
Pernambuco e do Brasil. Estas Oﬁcinas poderão ser realizadas tanto nas dependências do LAHM – no
4º andar do CFCH – quanto nas escolas de ensino básico, públicas e particulares.

