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Introdução

Este projeto pretende identificar os equipamentos e 
objetos significativos para a memória da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que se 
encontram espalhados pelo campus de Dois Irmãos. Já 
que estes objetos fazem parte da sua historia 
institucional.

     Objetos estes que assumem a função simbólica de 
fazer a comunidade acadêmica lembrar o passado da 
universidade, lembrar das ações e serviços relevantes 
que a instituição prestou à comunidade para qual se 
destina seu trabalho.
       

Material e métodos

No início da pesquisa foi utilizado o mapa da 
UFRPE com o objetivo de dividir o campus de Dois 
Irmãos em áreas tendo por finalidade de melhor 
localizar os objetos e edificações existentes na 
universidade.

 Após esta etapa passamos a percorrer o campus 
segundo as áreas delimitadas no mapa.

Os objetos encontrados estão sendo fotografados 
dando início ao levantamento histórico para que então 
seja feita a catalogação desse acervo material.

Nessa primeira parte da pesquisa os materiais 
utilizados foram: Máquina fotográfica, fotos digitais, 
mp3, pen drive, computador, um mapa do campus de 
Dois Irmãos, livros e documentos. 

Resultados

Com a catalogação dos objetos de memória que 
estão espalhados pelo campus de Dois Irmãos 
esperamos ampliar o acervo de objetos de memória do 
Memorial da UFRPE.

Com essa ação de catalogação dos objetos concluída
esperamos sensibilizar as instituições responsáveis pela 
manutenção desses elementos a darem seu devido valor 

uma vez que eles também fazem parte da história da 
universidade. 

Discussão

Até o presente momento da pesquisa já tiramos 
fotografias de parte dos objetos que estão sendo estudados, 
conseguimos um mapa do campus de Dois Irmãos, para 
auxiliar na realização do projeto, algumas entrevistas foram 
realizadas, além de consultas em livros e documentos.

Os próximos passos a serem feitos no projeto, está à 
divisão do campus em áreas de pesquisa, utilizando o mapa 
que temos.

Essa divisão será feita para facilitar a pesquisa e evitar 
que alguma parte do campus de Dois Irmãos não seja 
explorada e com isso algum objeto que faz parte da história 
dessa instituição, fique “esquecido” e não conste no 
catálogo que será feito ao final da pesquisa de catalogação 
dos objetos de memória da UFRPE.  

Dente outras coisas esperamos que esse estudo, ajude na 
criação de uma consciência de preservação na comunidade 
acadêmica e que vejam que algumas dessas peças que tem 
tanto valor histórico estão em péssimo estado de 
conservação.

O catálogo finalizado pode servir como apoio a outros 
projetos de diversos cursos da UFRPE, além, de servir 
como base de apoio para a realização de ações educativas.
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                               Figura 1 – Trator de fabricação Alemã, da marca Deutz, fabricado em 1937.


