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O papel da UERN na preservação da memória norte-rio-grandense
Projeto de extensão reconta a história de 50 anos da Caern 
através de relatos, matérias de jornais, documentos e fotos
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Oficina “Resgatando
 História de vida e da 

Caern“

  A oficina aconteceu em 
agosto de 2017, promovido 
pela Companhia de Águas e Es-
gotos do Rio Grande do Norte 
(Caern) em Mossoró. A ideia foi 
reunir os empregados mais an-
tigos da Companhia, para que 
relembrassem histórias e trou-
xessem fotos que pudessem 
enriquecer o acervo da Com-
panhia. Os participantes con-
tribuíram com suas lembranças 
para recontar a própria história 
da Caern e a deles mesmos. A 
oficina trouxe bons resultados 
e deu o pontapé inicial para o 
projeto realizado pela UERN.
    

Estamos em contato com a água diariamen-
te, mas nunca paramos para pensar nas pes-
soas que propiciam que abramos a torneira e 
saia dali água tratada e pronta para uso. E foi 
pensando nisso, que o Núcleo de Documenta-
ção e Pesquisa Histórica (NUDOPH) da Uni-
versidade do Rio Grande do Norte (UERN), 
em parceria com a Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) 
articularam-se em um projeto de extensão 
que trabalha a preservação da memória ins-

tituicional. O intuito é mostrar que empresas 
como a CAERN não é feita só de paredes, mas 
também de pessoas que trabalham dia após 
dia para a manutenção de serviços necessá-
rios para a população norte-rio-grandense.

O projeto denominado “A Memória da Água: 
50 anos da CAERN no Oeste Potiguar” surgiu 
em maio de 2018 e tem durabilidade até setem-
bro de 2019 quando a Companhia completa 50 
anos. Com a coordenação do prof. do curso de 
história Leonardo Rolim, o projeto propõe edi-

tar uma nova edição do livro 
“Minhas memórias da Batalha 
da água” de Vingt-un Rosa-
do que será publicado pelas 
Edições UERN, assim como 
organizar um conjunto do-
cumental sobre a atuação da 
CAERN no Oeste Potiguar, 
elaborando um álbum come-
morativo a partir desse acervo.



O projeto conta com quatro estagiários 
e um voluntario: Rafaela Santos, Bruna 
Fernandes, Alisson Eric Pereira, Paulo Ri-
cardo e Genilson 
Maximiliano, to-
dos cursam his-
tória na UERN. 
Com auxílio dos 
professores eles 
digitalizam e 
categorizam os 
documentos apu-
rados. O proje-
to já conseguiu 
identificar ma-
térias que tra-
zem o trabalho 
do primeiro ge-
rente do Distrito 
Oeste, José Ma-
rinho - de quem 
não se tinha, até 
o projeto, regis-
tro histórico de atuação. 
“Também pudemos des-
cobrir mais sobre a histó-
ria do abastecimento de 
Mossoró, antes mesmo da 
CAERN, que são recortes 
importantes para conhecer-
mos as medidas tomadas na 
época e as dificuldades de 
implantação do sistema de 
abastecimento da cidade”, 
conta o gerente da Regional 
Oeste da CAERN, Márcio 
Bruno Dantas.

A aluna Rafaela, que in-
tegra o projeto desde 2018, decidiu a par-
tir do mesmo desenvolver o seu trabalho 
de conclusão de curso sobre a história da 
CAERN. Foi a partir do projeto que ela 

teve o primeiro contato com história bio-
gráfica e institucional, entendendo como 
funciona ciências auxiliares da história 

como arquivologia.
Genilson, também tem em sua mono-

grafia o projeto como plano de fundo. Ele 
aponta como a monotonia diária acarreta 

no não reconhecimento do trabalho feito 
por instituições do estado e sobre a im-
portância dessa valorização histórica que 

o projeto possibilita. Aluno do 8° 
período do curso de história, foi 
estagiário do projeto e agora par-
ticipa como voluntário, pretende 
colaborar com as produções finais. 
Genilson, tem dois sonhos pessoais, 
se formar e a partir daí alçar novos 
voos: demonstra pretensão de fazer 
mestrado e doutorado. Mas disso 
tudo, ele afirma com certeza, muita                                                             
coisa deve ao projeto, aos professo-
res e a UERN. “Tudo isso foi possí-
vel pela experiência que tive”,  con-
clui o aluno.

Ensino, pesquisa e extensão
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Realizações do projeto
          O projeto já conseguiu iden-
tificar matérias que trazem, por 
exemplo, o trabalho do primeiro 
gerente do Distrito Oeste, José 
Marinho, de quem não se tinham 
até o projeto registro histórico de 
atuação. Também foi descoberto 
mais sobre a história do abaste-
cimento de Mossoró, antes mes-
mo da Caern, que são recortes 
importantes para se conhecer as 
medidas tomadas na época e as 
dificuldades de implantação do 
sistema de águas e esgotos da 
cidade. Além disso, os estagiários 
do projeto produziram pequenas 
biografias de pessoas que contri-
buíram e construíram a história 
do abastecimento.
    


