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RESUMO: Ao longo dos anos a utilização da fotografia como objeto e fonte de
pesquisa passou por modificações. Anteriormente utilizada apenas para ilustrar o
pensamento que se desejava construir, a essa tipologia documental passou também a
ser utilizada como documento para o desenvolvimento de pesquisas. Com ênfase nessa
abordagem, objetiva-se apresentar a memória fotográfica da Extensão universitária da
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, através do programa Centro Rural
Universitário de Treinamento e Ação Comunitária – Crutac – PE, onde estudantes de
várias áreas colocavam em práticas os conhecimentos acadêmicos. Essa abordagem se
dará por meio de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Projeto de Extensão
“Imagens fotográficas: olhares sobre a história da UFPE”, cujo objetivo é o
desenvolvimento de ações de conservação preventiva e pesquisa, com a coleção
fotográfica que se encontra sob custódia do Memorial Denis Bernardes - UFPE. Esta
coleção contempla um conjunto de imagens em suporte de papel referentes às
atividades acadêmicas, que vão desde a fundação da Universidade do Recife, em 1946
- passou a ser Universidade Federal de Pernambuco, em 1965, quando foi federalizada
- até os anos 2000. O processamento do acervo é subdividido em três etapas, a saber:
categorização das fotografias (classificação realizada a partir de categorias préestabelecidas, que está relacionada com a temática de cada imagem), conservação
preventiva (realização de limpeza das fotografias, confecção de embalagens: envelopes
e caixas telescópicas, para seu armazenamento e acondicionamento) e organização
documental (preenchimento de formulários de diagnóstico, identificação e localização,
com as informações oriundas dos versos das imagens). Dentre as imagens que
compõem o referido acervo apresenta-se um conjunto relacionado ao desenvolvimento
de atividades de extensão, na UFPE: a implementação do Crutac - PE, em novembro de
1970. O programa se iniciou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
UFRN, em agosto de 1966. Na UFPE, as ações iniciais foram desenvolvidas nos
municípios de Joaquim Nabuco e Água Preta, sob a coordenação da professora Haydée
Teixeira. Este programa teve como princípio a Extensão, entendida como a integração
entre a Universidade e a sociedade, através do desenvolvimento de pesquisas, por meio
da produção e difusão do conhecimento gerados na área acadêmica. No programa
Crutac, os discentes de áreas como Medicina, Engenharia, Arquitetura e Ciências
Sociais se integravam para o desenvolvimento social, cultural, científico, ambiental e
tecnológico, prestando atendimento e pondo em prática os conteúdos adquiridos na
universidade. Dessa forma, destaca-se a importância da ação que ratifica a relação entre
ensino, pesquisa e Extensão provendo a formação e profissionalização de cada discente
participante da ação comunitária, além de contribuir para a preservação da memória
institucional da UFPE. Assim sendo, destacam-se como resultados alcançados a
organização, higienização, acondicionamento e armazenamento de vinte mil
fotografias, bem como sua digitalização e a digitação dos formulários de diagnósticos,
localização e identificação. Ademais, foi a partir do manuseio das referidas fotos que
foi possível o contato com as ações extensionistas desenvolvidas no contexto do
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Crutac, e seu pioneirismo na extensão universitária. Evidenciam-se também os novos
conhecimentos e práticas metodológicas gerados, que intensificam o processo
construtivo do projeto, contribuindo para a preservação da memória da UFPE. O
projeto “Imagens fotográficas: olhares sobre a história da UFPE” se constitui como
uma ação para auxiliar o desenvolvimento de estudos futuros, nas diversas áreas do
conhecimento, tendo a fotografia como objeto pesquisa.
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Fotografia 01 – Inauguração do Centro Rural Universitário de Treinamento e
Ação Comunitária Centro – CRUTAC, em 1970, no município de Joaquim
Nabuco – PE, com a presença do reitor Murilo Guimarães. Fonte: Acervo
fotográfico sob custódia do Memorial Denis Bernardes -UFPE.

Fotografia 02 – Inauguração do Centro Rural Universitário de Treinamento
e Ação Comunitária Centro – CRUTAC, em 1970, no município de Joaquim
Nabuco – PE, com a presença do reitor Murilo Guimarães. Fonte: Acervo
fotográfico sob custódia do Memorial Denis Bernardes -UFPE.
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Fotografia 03 – Unidade do CRUTAC, no município de Sairé - PE, década de 1970.
Fonte: Acervo fotográfico sob custódia do Memorial Denis Bernardes-UFPE.

Fotografia 04 – Atendimento prestado pelo CRUTAC, município Fotografia 05 – Atendimento prestado pelo CRUTAC, município
Glória de Goitá- PE, década 1970. Fonte: Acervo fotográfico sob Glória de Goitá- PE, década 1970. Fonte: Acervo fotográfico sob
custódia do Memorial Denis Bernardes - UFPE.
custódia do Memorial Denis Bernardes - UFPE.

Fotografia 06 – Atendimento prestado pelo CRUTAC,
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município de Sairé - PE, década de 1970. Fonte: Acervo
fotográfico sob custódia do Memorial Denis Bernardes UFPE.

