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O valor do ontem para o hoje e o amanhã
Projeto de extensão salvaguarda, organiza e preserva o acervo 

pessoal do primeiro reitor da UERN, João Batista Cascudo
Quem foi João Batista Cascu-

do?
           
    João Batista Cascudo Rodrigues, 
nascido em Mossoró em 1934, foi 
um advogado e professor brasileiro. 
Filho de comerciante e professora, 
ingressou no curso de Direito em 
Alagoas e foi consagrado promotor 
de justiça aos 18 anos na sua cidade 
natal. Em sua formatura, teve como 
padrinho Juscelino Kubitschek. 
      Fundador da Universidade do Es-
tado do Rio Grande do Norte, João 
Batista, foi seu primeiro reitor, tor-
nando-se o mais jovem dos reitores 
brasileiros, em 1968, com 34 anos de 
idade. Também redigiu o decreto nº 
20/68, que criou a ESAM - Escola 
Superior de Agricultura de Mossoró, 
atual UFERSA - Universidade Fede-
ral Rural do Semi-Árido.
     Autor do livro Direitos Políticos 
e Sociais da Mulher Brasileira, en-
tre outros, dirigiu por muitos anos o 
programa americano Aliança para o 
Progresso. Foi membro das Acade-
mias Norte-Rio-grandense de Letras 
e de Ciências e a Academia Brasilei-
ra de História (São Paulo).
     João Batista faleceu aos 75 anos 
de idade na cidade de Brasília no ano 
de 2009.

A memória do homem é um dos 
alicerces de sua vida, do mesmo 

modo é a memória de uma instituição. 
Preservar a história institucional é uma 
forma de fortalecer suas bases, e de ter 
a partir dos erros e dos acertos do pas-
sado um entendimento sob o presente 
e uma orientação para as ações futuras. 
Além disso, permite aos constituintes 
daquela instituição  compreender a 
função social dos sujeitos históricos, 
como cita o historiador David Lowen-
thal: “é uma das etapas da concretiza-
ção de cidadania. É a partir do passado 
que as gerações tomam ciência de sua 
atuação e dos laços que os unem aos 
antecessores, elemento relevante à pre-
servação das tradições e da memória 

social.” Para pôr isso em prática, é ne-
cessário que se tenha, a partir de uma 
política de gestão documental, a con-
servação de fotos, documentos, objetos 
e de uma organização dos fatos.
    A Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte - que completa-
rá, no dia 28 de setembro, 50 anos de 
existência - dispõe de um Núcleo de 
Documentação e Pesquisa Histórica 
(NUDOPH), que é responsável por 
salvaguardar, organizar, catalogar e 
preservar a documentação institucio-
nal - e da região do Oeste Potiguar. A 
partir dessas dinâmicas, o NUDOPH 
garante o direito à memória para as fu-
turas gerações, além de disponibilizar 
materiais que fomentam o desenvolvi-

mento de pesquisas acadêmicas acerca 
da história institucional. 
     Associado ao núcleo está o projeto 
de extensão “Ainda educando: o acervo 
do Reitor João Batista Cascudo como 
ferramenta de oficina e memória da 
educação do Rio Grande do Norte”, 
que mostra que é preciso olhar também 
para as pessoas, tendo em vista que a 
história institucional é uma construção 
que traz em si as marcas dos sujeitos 
que dela fizeram parte. Tanto os servi-
dores que passaram pela UERN, como 
os que continuam trabalhando nela, 
têm dado sua contribuição para cons-
truir essa história que se busca preser-
var, e João Batista Cascudo é um dos 
grandes protagonistas dessa história.

O primeiro reitor da única faculda-
de estadual do estado e um dos prin-
cipais responsáveis pela criação da 
mesma tem em seu acervo muito a 
oferecer na constituição da memó-
ria institucional da UERN. Através 
de cartas, títulos honoríficos, fo-
tos, livros e documentos diversos é 
revelado o contexto histórico em que 
a universidade foi criada - com toda 
sua  estrutura, no interior do estado e 
seus diversos campi espalhados pelo 
sertão. 
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Ainda educando 
     O projeto iniciou-se em agosto de 
2017 com a coordenação do Prof. Car-
los Torcato (que também é vice coor-
denador do NUDOPH) e conta com 
o apoio de três alunos voluntários. “A 
ideia é que a gente possa concentrar as 
atividades de pesquisa dentro da pró-
pria universidade, além de disponibili-
zar - aos interessados - documentos e 
fotografias que explanem a história da 
universidade”, diz o prof. Carlos. 
          A natureza das ações do pro-
jeto exige a realização de atividades de 
orientação e preparação dos documen-
tos, conforme metodologia específica. 
Esses arquivos trabalhados estão guar-
dados indevidamente há muito tempo, 
e torna-se necessário vários procedi-
mentos de segurança a fim de evitar o 
contato com bactérias, como o uso de 
jaleco, máscaras e luvas. Também é ne-
cessário que após a retirada dos docu-
mentos das caixas, seja feito o uso do 
material de higienização, para limpá-
-los, e só assim poder enumerá-los, ca-
tegorizá-los e os guardá-los novamen-
te, já catalogados para que fiquem de 
fácil acesso a quem porventura desejar 
vê-los. Scanner planetário

Scanner planetário

Também chamado de scanner orbital é um tipo de scanner de ima-
gem para fazer digitalizações de livros raros e outros documentos 
facilmente danificados. Esses scanners tendem a tocar menos par-
tes de um livro e fornecem uma opção de apenas abrir um livro 
parcialmente. Originalmente, esses scanners eram caros e só po-
diam ser encontrados em arquivos e museus , mas com a disponi-
bilidade de câmeras digitais baratas de alta resolução , os scanners 
planetários tornaram-se acessíveis. Os scanners planetários ten-
dem a tocar menos partes de um livro e fornecem uma opção de 
apenas abrir um livro parcialmente.
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Pesquisa, ensino e extensão

     Segundo o prof. Carlos Torcato, o 
projeto ajuda muito no processo de 
profissionalização do aluno bolsista/
voluntário. “Eles têm compromissos, 
trabalham com metas, com horários, 
precisam respeitar a hierarquia, ou 
seja, tudo aquilo que é exigido no mer-
cado quando se sai da universidade”, 
diz ele. Fora isso, o projeto dá uma for-
mação a mais, permitindo que o aluno 
possa trabalhar futuramente com o 
tratamento de arquivos ou com gestão 
documental. 
        Além do conhecimento construído 
diariamente no projeto, também são 
oferecidas, semestralmente, oficinas 
de orientação para os alunos e públi-
co externo à universidade, de modo 
que essa qualificação de organização e 
tratamento dos documentos pode ser 
multiplicada para outras instituições. 
“Os círculos de oficina estão na quarta 
edição, e além do aprendizado técnico, 
também recebemos o apoio do progra-
ma de Pós-graduação em Ciências So-
ciais e Humanas da UERN, que expla-
na um pouco sobre as produções que 
realizaram durante o mestrado”, conta 
o prof. Carlos. Desse modo, os círculos 
de cultura permitem que os alunos das 

permitem que os alunos das oficinas te-
nham contato com o meio da pesquisa. 
“Eu não tinha contato com a pesquisa, 
e através do círculo de oficina propos-
to através da extensão, eu pude aplicar 
certos aprendizados na minha prática 
ensino-pedagógica no estágio”, diz Ge-
nilson Maximiliano, aluno do 7º perío-
do de história e voluntário do projeto.
        O objetivo dos cursos de licenciatu-
ra da UERN é formar professores-pes-
quisadores e o projeto tem como meta 
viabilizar esse material para pesquisa, 
que servirá como instrumento e supor-
te, sendo o “Ainda educando” um po-
tencializador de pesquisas. “Se eu não 
tivesse esse contato com a extensão, eu 
perderia uns 50% do aprendizado que 
tive na universidade. Com esse contato, 
passei a saber melhor sobre a história 
do Rio Grande do Norte e de Mossoró, 
e como professor, vou poder propagar 
isso”, relata Genilson. A disponibiliza-
ção desses arquivos proporcionam a 
outros alunos a terem o mesmo aces-
so. Trabalhando com os materiais do 
passado é encontrado respostas e fer-
ramentas para o presente, que corro-
boram o crescimento institucional e 
humano no futuro.
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Como participar dos ciclos de oficina? 
           
Nesse semestre, 2018.1, será realizado o 5º ciclo de oficinas, que contará com 
três direcionamentos: fato histórico entendido como ato visual, a pesquisa históri-
ca com fontes da justiça criminal e história das instituições. As vagas são limita-
das e a inscrição requer o pagamento de uma pequena taxa (de 10,00 reais por te-
mática). Aos interessados, as inscrições serão realizadas no Departamento de 
História. Mais informações através do e-mail do NUDOPH: nudoph.dhi@uern.br.


