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O projeto de extensão teve por intuito possibilitar a socialização do acervo de
interesse científico do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano –
IAHGP. Fundado em 1862, esta instituição de utilidade pública reuniu, ao longo de sua
existência, um enorme acervo bibliográfico, museológico e documental. Os bens
culturais depositados sob sua guarda tem servido como fonte primária para centenas de
estudos realizados por pesquisadores brasileiros e estrangeiros. O público não
especializado também utiliza o acervo, seja nas visitas ao Museu do IAHGP, seja para
pesquisas escolares. O acervo bibliográfico conta com aproximadamente vinte mil
volumes de obras do século XVI ao XXI. Deste conjunto, as obras de história de
Pernambuco e do Brasil são as mais demandadas pelos pesquisadores. Elas se
encontravam dispersas entre os volumes da coleção geral, uma vez que o acervo, por
problemas de espaço, se desorganizou em décadas passadas. Era urgente que o material
fosse reorganizado para melhor atender a comunidade. Essa organização permitiu
conservar obras de suma importância para a história pernambucana, nordestina e
brasileira. Também promoveu uma maior praticidade no acesso aos títulos disponíveis,
tanto por parte de pesquisadores como da comunidade em geral. Os exemplares de
história de Pernambuco e do Brasil foram separados do acervo geral. Os que se
encontravam fisicamente danificados (capas arrancadas, encadernação descosida, etc.)
foram reservados e aguardam por restauração. Todos os outros passaram por processo
de higienização, com retirada da poeira e desinfestação por resfriamento. Foi possível a
recuperação, por desinfestação, de 607 (seiscentos e sete) exemplares anteriormente
danificados por fungos. O projeto também permitiu a integração de inúmeros discentes
do curso se História da UFPE em mutirões organizados pelo IAHGP, sob a
coordenação do orientador George Félix Cabral de Souza. Estes discentes foram
qualificados em minicursos ministrados pela própria instituição, aprendendo técnicas
de conservação e manejo dos volumes. O projeto de extensão também propiciou a
catalogação informatizada do acervo, sendo que já foram registrados (2.208) dois mil
duzentos e oito exemplares, só no tocante à História de Pernambuco, na base de dados
– Filemaker – facilmente convertidos para qualquer planilha do Excel. Esse recurso
possibilita uma tremenda rapidez na localização das fontes necessárias para consulta,
tanto de pesquisadores como da comunidade em geral, otimizando o tempo de
pesquisa, visto que a consulta será mais simples e rápida. A própria comunidade em
geral poderá recorrer a base de dados democratizando o conhecimento histórico e
cultural presente no acervo. Deve ser ressaltado o esforço do IAHGP no tocante a
estrutura física disponibilizada para melhor alocação dos títulos, realizando reformas
no intuito de proporcionar um ambiente arejado, bem iluminado, seguro e confortável,
tanto para as obras como para quem vai consultar suas informações. De forma geral
todos saíram ganhando: os pesquisadores, por terem uma maior rapidez no acesso as
informações necessárias a seus trabalhos; a comunidade em geral, por poderem usufruir
com maior facilidade das histórias que lá estão contidas, aprimorando seus
conhecimentos sobre o seu estado, seu país; e o Estado de Pernambuco que tem sua
história pesquisada, analisada e preservada ao longo das gerações.
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