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O projeto Biblioteca Digital Vanete Almeida tem como objetivo recuperar e disponibilizar
o conjunto de informações e documentos do arquivo pessoal da liderança do Movimento
de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central - MMTR- SC (PE). Esse acervo foi
preservado por Vanete Almeida e após a sua morte, doado para a coordenadora do projeto
de Extensão. Vanete Almeida viveu a maior parte de sua vida em Serra Talhada, foi uma
líder das trabalhadoras rurais e se auto reconhecia como mulher negra, sertaneja e
nordestina. Indicada ao prêmio Nobel da Paz em 2005, tinha um grande poder de
articulação e contribuiu para o a organização das mulheres rurais no Sertão, em
Pernambuco e no Nordeste. Foi uma das fundadoras e coordenadoras da Rede LAC- Rede
de Mulheres Rurais Latina e do Caribe, integrante do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher. Em parceria com o MMTR-SC-(PE) foi acordado que o acervo seria digitalizado e
transformado numa biblioteca digital, objetivando a preservação da memória das lutas
sociais. A metodologia do projeto tem como eixos norteadores a participação do
Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central em todas as decisões do
projeto e a integração de estudantes de diversos cursos da UFPE nas diferentes fases da
atividade extensionista. Resultados: o projeto agrega estudantes dos cursos de Secretariado
Executivo, Letras, Serviço Social e Gestão de Informação.A equipe dos/alunos/as
inventariou, digitalizou e preencheu tabelas de metadados com um quantitativo relevante
de documentos, fotos e livros para a elaboração do site,blog e face Mulheres do Sertão. O
acervo é composto por vários documentos e muitos deles com um valor afetivo e político
de suma importância. Ele agrupa muitos relatórios da década de oitenta, época do
nascimento do MMTR- SC (PE), folders, agendas, crachás de participação desses eventos,
fotos, livros, revistas, cartas, anotações, prêmio, entre outros. A relevância do referido
projeto se constitui na importância de se registrar e compartilhar para as mulheres rurais,
comunidade acadêmica e sociedade a memória das lutasdas mulheres rurais. Em junho de
2016, o projeto realizou o evento: "A luta das Mulheres Rurais e a trajetória de Vanete
Almeida: História, Memória e Resistência” que tratou dos seguintes temas: feminismos, a
luta das mulheres rurais, políticas públicas e a trajetória de Vanete Almeida. Muitas
conquistas no âmbito de direitos das mulheres, dos/as trabalhadores/as rurais são
decorrência desse legado que Vanete Almeida nos deixou. O intuito principal do site e da
biblioteca digital é criar um elo entre os movimentos de mulheres rurais, comunidade
acadêmica, profissionais e ONGs. A ideia é que exista um espaço no blog para que as
trabalhadoras rurais possam colaborar como blogueiras. Para isso, haverá oficinas com as
mulheres para a produção de material para a internet. O projeto firmou um convênio com o
Memorial Denis Bernardes da Biblioteca Central e estabeleceu contatos com a PROCIT
para que uma parte do acervo fique no Repositório Institucional. Avaliamos que o Projeto
de Extensão foi fundamental para nossa vida acadêmica, pois abriu nossos horizontes e

propiciou conhecimentos sobre a vida e as lutas das mulheres, noBrasil e em várias partes
do mundo. A partir do estudo do acervo pudemos conhecer militância de Vanete Almeida e
a sua contribuição para a organização das mulheres no Sertão Central, em Pernambuco, no
Nordeste e na América Latina. Ela deixou para nós um legado de resistência e
perseverança, frente aos desafios da sociedade em que vivemos.
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