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Ensaio

85 anos de vivências

texto Equipe do museu da UFRGS
fotos Acervo do Museu da UFRGS

Segundo Boaventura de Souza Santos, a especificidade da
universidade enquanto bem público “reside em ser ela a
instituição que liga o presente ao médio e longo prazos pelos
conhecimentos e pela formação que produz e pelo espaço
público privilegiado de discussão aberta e crítica que constitui”.
Desenvolvimento científico, pensamento crítico, formação de
cidadãos, história, cultura e vida estão presentes nos fazeres
cotidianos de uma universidade. As fotos da coleção do
Museu da UFRGS mostram esse processo no qual estudantes
e membros da comunidade em geral participam de atividades
de ensino, pesquisa e extensão, em uma história de mais de um
século – ainda que a fundação oficial tenha ocorrido em 1934.
Esse conjunto de imagens convida a conhecer o acervo do
Museu e a reforçar os vínculos afetivos com a Universidade,
ativando memórias e potencializando a interação entre a
instituição e sua comunidade.
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Para saber mais
sobre o acervo,
consulte o site
https://www.ufrgs.
br/museu/acervo/,
ou entre em
contato pelo e-mail
acervomuseu@
ufrgs.br
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1 | Saída de Campo do curso de Ciências Naturais no
litoral do Rio Grande do Sul (dÉCADA DE 1950)
2 | Operador nos estúdios da Rádio da Universidade
(dÉCADA DE 1950)
3 | Estudantes dos cursos de Medicina, Farmácia e
Odontologia em aula prática (dÉCADA DE 1940)
4 | Aula de redação do curso de Jornalismo
(dÉCADA DE 1960)
5 | Aula do Atelier de Pintura do Instituto de Artes
(dÉCADA DE 1970)
6 | Atividades esportivas na Escola Superior de
Educação Física (dÉCADA DE 1980)
7 | Aula prática do curso de Agronomia na Estação
Experimental Agronômica (dÉCADA DE 1970)
8 | Concerto de inauguração do prédio da Escola de
Enfermagem (ANO DE 1985)
9 | Estudantes na Biblioteca da Faculdade de Ciências
Econômicas (dÉCADA DE 1990)

