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A Sala Redenção e sua relação com a comunidade de Porto Alegre 
 
Um dos mais famosos equipamentos culturais da UFRGS, a Sala Redenção é            

um projeto do reitor Francisco Ferraz. Ele visava construir um Centro Cultural            
utilizando os prédios históricos do Campus Centro. Para tanto, a primeira destas            
novas edificações inauguradas foi a Sala Redenção, em 22 de abril de 1987, no              
prédio que anteriormente abrigava a Biblioteca Central. Seu funcionamento se deu,           
àquela época, a partir de dois projetores 35 mm que se encontravam originalmente             
no Salão de Atos. Hoje em dia, abriga o projeto de mesmo nome, com curadoria e                
coordenadoria ligados ao DDC, para difusão de filmes gratuitos para a           
comunidade. Nestes mais de trinta anos de existência, a Sala Redenção cimentou            
seu nome na comunidade cinéfila de Porto Alegre, sendo um dos pontos mais             
importantes de difusão de cinema na cidade. Por seu caráter aberto ao público e              
gratuito, o cinema é muito frequentado tanto por membros da comunidade           
universitária quanto - e especialmente - pela comunidade de Porto Alegre. Muitos            
dos frequentadores da sala possuem uma assiduidade pouco vista em outros           
espaços da cidade, assistindo a todos os filmes que são exibidos. É um espaço tanto               
de difusão quanto de formação: muitos futuros cineastas e membros da           
comunidade cultural porto-alegrense tiveram essa sala de cinema como parte de           
seu aprendizado na área, além de ser um espaço para novos e experientes             
profissionais lançarem seus trabalhos. Este relato de experiência parte desta relação           
afetiva e íntima que a Sala Redenção, tanto como espaço quanto como projeto, tem              
com a população de Porto Alegre e é informado por depoimentos de diversas             
pessoas sobre a presença da Sala em suas vidas e a experiência dos que lá               
trabalham. 
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