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Introdução

A história é uma ciência que faz parte do ser 
humano, pois ela se realiza na sociedade e 
somente nela. Por isso designa-se a história 
como o conteúdo e o comportamento temporal 
próprio das sociedades humanas [1]. Ser ou ter 
história é algo que caracteriza todo ser humano, 
pois o agente executor da história é o próprio ser 
social. Assim a pesquisa histórica corresponde a 
uma investigação da própria natureza humana 
[2,3].

O conhecimento de nossas próprias tradições, 
bem como da evolução de nossa profissão, nos 
permite compreender melhor o que vivemos 
hoje, e baseados nas mudanças que ocorreram 
ao longo do tempo, podemos construir um 
despertar de idéias para o futuro.

A tradição é o instrumento do progresso; 
através da passagem dos métodos e 
conhecimentos a sociedade adquire a 
capacidade de evoluir baseada nas experiências 
dos seus antepassados. Em qualquer área, 
instituição ou profissão, não é diferente. 

Na Medicina Veterinária, sua história perdura 
por meios de arquivos que nos remetem ao seu 
nascedouro. Estes arquivos consistem de 
documentos, que podem ser escritos ou 
figurados, como as fotografias. Um documento 
escrito fala por si só, mas uma imagem é a porta 
de entrada para um leque de acontecimentos e 
ações, que não podem ser deixados de lado 
apenas pelo simples fato de não falarem. Desse 
modo, sua origem pode ser contada não só por 
fatos, mas também por imagens. Os arquivos da 
Medicina Veterinária e de qualquer profissão 
podem e devem ser conservados para que nunca 
seja esquecido como ocorreu seu surgimento e 
como se deu sua evolução até os dias atuais.

Este trabalho teve como objetivo, olhar 
através de algumas imagens capturadas ao longo 
dos anos, fatos que contam um pouco da história 

da Medicina Veterinária da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 

Materiais e Métodos

Através de pesquisas e entrevistas com os 
professores do Departamento de Medicina 
Veterinária da UFRPE e funcionários, foi 
possível a aquisição de fotos e documentos que 
contam fragmentos da história do Curso de 
Medicina Veterinária da UFRPE, durante as 
décadas de 1970 e 1980. 

Foram conseguidas 122 fotos e 895 slides. 
Desse material fotográfico, foram digitalizadas, 
todas as fotos, e 36 slides através de um scanner 
modelo HP Scanjet G2710. As 158 imagens 
digitalizadas foram restauradas quanto à 
coloração através do programa de recuperação 
do próprio scanner. As imagens originais foram 
arquivadas em pastas separadamente, após 
serem catalogadas por temas e datas. As 
imagens após serem submetidas ao processo de 
recuperação foram catalogadas por temas, datas 
e também agrupas por seqüência de imagens. 
Ou seja, seqüência de imagens que retratavam 
as etapas de uma cirurgia, ou de uma construção 
ou de um curso, que o fotógrafo desejou 
registrar.

Algumas imagens ainda foram catalogadas de 
acordo com as legendas observadas em 
anotações nos próprios documentos, bem como 
de informações obtidas de professores e outros,
presentes nas fotos ou contemporâneos delas, 
através de pesquisa oral, produção de 
questionários ou realização de entrevistas 
gravadas e documentadas. 

Resultados e Discussão

Com o surgimento da imagem digitalizada, 
muitas fotos que antes eram raras e dificilmente
poderiam ter cópias, passaram a ser 



sociabilizadas. Dessa forma, muitos trabalhos 
fotográficos únicos, puderam ser apreciados por 
um maior número de pessoas interessadas na 
história contemporânea a sua volta.  Fotos 
isoladas ou em seqüência, ou ainda a reunião de 
um grupo de fotos de um local, em determinado 
ano, permitiu montar com fidelidade momentos 
vividos durante o curso de Medicina 
Veterinária, como cirurgias realizadas a campo 
e no interior do Hospital Veterinário; exames 
clínicos de bovinos e caprinos a campo; cursos 
de aperfeiçoamento oferecidos a médicos 
veterinários de campo; reuniões com 
professores, reitores e dirigentes da Escola de 
Veterinária da UFRPE. Entre os temas 
catalogados, estão as imagens do primeiro 
bovino em que foi realizada uma cesariana, pelo 
professor Dr. Silvio Carneiro Paes Barreto, que 
na ocasião introduzia esta técnica a campo. O 
segundo Curso de Aperfeiçoamento em Clínica 
de Bovinos, oferecido aos médicos veterinários 
de Pernambuco, está catalogado em imagens de 
1973, no Campus de Recife e no de Garanhuns. 
Imagens dos equipamentos e sala cirúrgica da 
época oferecem a oportunidade de se avaliar a 
evolução da tecnologia dos instrumentos e o 
modo pelo qual eram realizados os 
procedimentos na área cirúrgica.  O intercâmbio 
com professores da Escola de Veterinária de 
Hannover trouxe até Recife profissionais de 

renome da medicina veterinária, como o 
professor Dr. Hans Merkt. 

As imagens recuperadas e sociabilizadas
geraram informações responsáveis por 
fragmentos da história da Medicina Veterinária. 
Através da oralidade no estudo dessas imagens, 
foi possível o processo de resgate 
historiográfico e documentação, que servirão 
como fonte de divulgação à comunidade 
acadêmica e à sociedade. 

Agradecimentos

A Pró–Reitoria de Extensão pela bolsa 
direcionada ao projeto; a Prof.ª Dr. Márcia 
Brayner Paes Barreto por ceder as fotografias e 
informações necessárias às interpretações das 
mesmas.

Referências
[1] ARÓTEGUI, J. 2006. A Pesquisa Histórica Teoria e 

Método; Editora Edusc. p.254.
[2] PINSKI, C.B.; NAPOLITANO, M. 2005. Fontes 

Históricas; Editora Contexto. p. 235.
[3] BESSELAAR, J.V.D. 1958. Introdução aos Estudos 

Históricos; Editora Herder. p. 32-33, 123-124.
[4] PAIVA, E.F. 2002. História e Imagens; Belo 

Horizonte. Editora Autêntica. p. 11-12.
[5] FELIZARDO, A.; SAMAIN, E.; A Fotografia Como 

Objeto e Recurso de Memória. 2007. Discursos 
Fotográficos. Londrina, p. 205-220.


