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Gerar um espaço virtual em forma de revista, 
com proposta de estabelecer diálogos entre as 
ações e projetos que a PROGESP desenvolve 
e a comunidade universitária, é o mote desde 
o início da revista Gente. Priorizamos assim 
a difusão e a produção do conhecimento em 
um contexto no qual se alia à sensibilidade 
humana. Estamos felizes com esta edição e 
que venham muitas outras no futuro próximo.

Mirian Dantas
Pró-Reitora de Gestão 

de Pessoas - UFRN





C
hegamos ao número 01 da revista 
Gente. A edição anterior foi deno-
minada edição 0, porque teve como 

objetivo específico celebrar os vinte anos da 
PROGESP. Agora ganhamos diversidade e 
ampliamos o campo para a publicação de pro-
jetos e ações coordenados a partir da Progesp, 
em diálogo com a UFRN, com a cidade de Na-
tal e quiçá o mundo. Sem esquecer de ressaltar 
nosso foco essencialmente nas pessoas.

Nesta edicão, traçamos o perfil de dois servi-
dores que construíram uma carreira brilhante 
na UFRN,  a Profa. Maria Conceição de Almei-
da, do departamento de Educação e Ciências 
Sociais, e o Procurador, Advogado, Prof. Giu-
seppi da Costa. Falamos também do recente 
servidor, especializado em Libras, Márcio Teó-
filo de Assis.

O Mês do Servidor não poderia ficar de fora. 
Registramos as ações que aconteceram no 
ano de 2015, além da publicação de resumos 
submetidos a um Edital do Programa Qual-
idade de Vida no Trabalho. Ainda dentro do 
programa, registramos uma aula de canto da 
Profa. Maria Nazaré Rocha de Almeida na Es-
cola de Música da UFRN, acompanhada de 
seu ensaio Ser Artista.

Na tentativa de nos aproximar dos sentidos 
que regem a Felicidade, editamos um texto da 
ex-diretora do DDP-PROGESP, Maria Albani-
sa da Silva, docente aposentada, em diálogo 
com fragmentos de um ensaio da escritora 
francesa Madame du Châtelet (1706-1749), 
quando discorre sobre o mesmo assunto 
nos idos do século XVIII, além do vertigino-
so ensaio do filósofo contemporâneo Giorgio 
Agamben. Fechamos com fotografias de alu-
nos do Curso de Aprimoramento em Fotogra-
fia, oferecido pela Progesp e ministrado pelo 
servidor e fotógrafo, Cícero Oliveira.

A literatura não poderia ficar de fora. Repro-
duzimos um ensaio da escritora Carmen Vas-
concelos, advogada formada na UFRN e uma 
referência na literatura em Natal. No fio cons-
truído por textos que se recusam a ser taxados 
por um único estilo, o Prof. Sidarta Ribeiro, 
neurocientista e diretor do Instituto do Cérebro 
da UFRN, brinda-nos com seu ensaio/poema: 
Um mais um, mais um, mais um.

No campo da memória, buscamos o registro 
do Título de Doutor Honoris Causa dado pela 
UFRN ao escritor Oswaldo Lamartine como for-
ma de homenagear também o nosso sertão e, 
como extensão, um ensaio fotográfico assina-
do pela pesquisadora e profª Angela Almeida.

Sejam todos bem-vindos.

aos 
leitores 





Na capa desta edição 01  
da revista Gente, o servidor  
da UFRN Ian Medeiros. 

Cada um tem sua história pessoal e ela sempre 
se reflete no trabalho autoral. O jovem designer 
Ian Medeiros, formado pela UFRN, baterista 
da banda Mahmed e hoje servidor lotado na 
Edufrn como diagramador, não poderia negar a 
herança materna na arte em lidar com papéis. 
Ele deu passos adiante, levantando o papel do 
plano e lhe dando novas dimensões, sombras, 
cores e formas abstratas, resultado de um tra-
balho único, em sintonia com as possibilidades 
expressivas de seu tempo. Seu trabalho em pa-
pel é o elemento central da programação visual 
de Rafael Campos para esta edição de Gente. 

Aproveite para conhecer o lado musical de Ian 
conferindo o som instrumental premiado do 
álbum Sobre a Vida em Comunidade, de sua 
banda Mahmed. Acesse: https://soundcloud.
com/balaclavarecords/sets/mahmed-sobre-a-
vida-em-comunidade-2015
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Durante o período de outubro/2015 a 
janeiro/2016, a Pró-Reitoria de Ges-
tão de Pessoas, por meio da sua Di-

retoria de Desenvolvimento de Pessoas e a 
Coordenadoria de Capacitação e Educação 
Profissional – CCEP da UFRN, realizou um 
trabalho preliminar voltado para o desenvolvi-
mento da Gestão Universitária. O objetivo bá-
sico da ação foi realizar um levantamento de 
necessidades de capacitação específico com 
os gestores. Os objetivos específicos consis-
tiram em identificar as necessidades dos ges-
tores a fim de coletar dados para a construção 

de um curso básico na modalidade a distância, 
e diagnosticar informações adicionais para 
orientar a construção e o planejamento de ou-
tras atividades de capacitação direcionadas 
aos gestores.  

A CCEP atua de forma embasada pelo De-
creto Nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, 
que institui a Política e as Diretrizes para o 
desenvolvimento de pessoal da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacio-
nal. Esse decreto tem o papel de orientar os 
órgãos e as entidades da administração públi-
ca no planejamento e na promoção das ações 

capacitação
de gestores

na ufrn
por raquel alves

diretora do ddp

angélica andrade 
Psicóloga Organizacional da DDP

gestão de pessoas

13



de capacitação para os servidores. É objeti-
vo, então, proporcionar melhoria da eficiên-
cia, eficácia e qualidade dos serviços públi-
cos prestados ao cidadão; o desenvolvimento 
permanente do servidor público; a adequação 
das competências requeridas dos servidores 
aos objetivos das instituições; a divulgação e 
o gerenciamento das ações de capacitação; e 
racionalização e efetividade dos gastos com 
capacitação.

Como resultado desse trabalho, foi possível 
elaborar um planejamento inicial da formação 
dos gestores, que inclui os conteúdos do cur-
so básico em módulos, bem como uma lista-
gem de cursos para formação complementar, 
as Trilhas de Capacitação.

Angélica Andrade, psicóloga organizacional 
da Coordenadoria de Capacitação e Educa-
ção Profissional — CCEP,  explica que: “No 
contexto atual, em muitos casos, os gestores 
exercem as suas atribuições sem ter a opor-
tunidade de participar de uma capacitação 
específica que a função requer,  assim, essa 
ação visou colaborar com o desenvolvimen-
to dos gestores da Universidade, elaborando 
uma proposta de capacitações sistemáticas 
e direcionadas para as áreas acadêmica e 
administrativa, tendo sempre em mente os 
referenciais estratégicos da instituição”.

Angélica Andrade complementa que anual-
mente já é realizado o Levantamento de Ne-
cessidade de Capacitação (LNC) no SIGRH, o 
principal instrumento para embasar as ações 
de desenvolvimento na UFRN, em que todos 
os técnicos, docentes e gestores podem apon-
tar as suas reais necessidades de capacitação 
e qualificação. Entretanto, no final de 2015, 
essa investigação realizada especificamente 
com gestores buscou realizar um diagnóstico 
mais qualitativo a fim de entender com mais 
profundidade as temáticas necessárias a cada 
nível de gestão e, para isso, utilizou o método 
de Grupos Focais com o intuito de compreen-
der essa demanda.  Dessa forma, o resultado 
do diagnóstico feito por meio de Grupos Focais 
e do Levantamento de Necessidade de Capa-
citação realizado no SIGRH irão subsidiar a 
construção do Curso Básico de Capacitação 
em Gestão e das Trilhas de Capacitação.

Ela explica como se formaram esses grupos: 
“Ao todo, foram organizados 8 grupos focais, 
sendo cada um deles formado por níveis de 
gestão diferentes: coordenadores do adminis-
trativo, coordenadores de curso de graduação, 
coordenadores de pós-graduação, chefes de 
departamento, diretores de centro, diretores do 
administrativo, pró-reitores/staffs e secretários. 
Somando os participantes de todos os grupos, 
foram ouvidos em torno de 60 gestores”.
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As questões previamente estruturadas para 
nortear os grupos foram:

1. Quais são as suas principais atribuições como 
gestor?
2. Quais as principais competências técnicas 
e comportamentais necessárias para realizar 
essas atribuições?
3. Atividades de capacitação poderiam auxiliar 
na superação das dificuldades que você 
encontra como gestor? Quais ações poderiam 
contribuir?
4. Cite sugestões de cursos e atividades de 
capacitação que você considera essenciais para 
a formação de um gestor na UFRN.

O método utilizado para a análise dos dados 
ocorreu, segundo Angélica Andrade, assim: “A 
primeira etapa consistiu na leitura integral das 
respostas, e posteriormente a categorização 
dos dados separadamente por questão e den-
tro de cada grupo. Na sequência, foram com-
piladas as informações gerais de cada grupo, 
obtendo um resultado dos conteúdos a serem 
trabalhados/desenvolvidos em cada categoria 
gerencial. Verificada a congruência de temáti-
cas, os dados comuns a todos os grupos fo-
ram organizados em módulos para estrutura-
ção do curso básico, enquanto os resultados 
específicos de cada função gerencial foram 
organizados nas Trilhas de Capacitação, que 
é um conjunto de atividades de capacitação 
que, escolhidas pelo gestor de acordo com 
o seus interesses e as suas necessidades 

específicas, possibilitam a promoção do de-
senvolvimento de competências necessárias 
para desempenhar a sua função.” Ela acres-
centa: “Estruturados esses conteúdos, foi feita 
uma análise dos documentos orientadores da 
UFRN (PDI e Plano de Gestão) e foram inse-
ridos elementos não citados pelos gestores, 
mas que, de acordo com o interesse institu-
cional, precisam ser desenvolvidos na gestão. 
Como etapa final, foi formado um grupo de vali-
dação com um representante de cada categoria 
gerencial, no qual foram apresentados os resul-
tados e os participantes tiveram a oportunidade 
de dar sugestões e validar as informações”.

A partir dos dados levantados pelos grupos 
de gestores em exercício na UFRN, a Coor-
denadoria de Capacitação e Educação Profis-
sional — CCEP planejou a estrutura do Curso 
Básico em módulos, contemplando as seguin-
tes temáticas: Conhecimento institucional da 
UFRN, Gestão Estratégica na UFRN, Gestão 
de Pessoas, Gestão financeira e orçamentária 
e Sistemas Informacionais.

Além disso, os dados coletados possibilitaram 
a definição de perfil dos gestores dos diver-
sos níveis para orientar o processo de escolha 
desses gestores na UFRN.

 Assim, o Curso Básico de Capacita-
ção em Gestão e as Trilhas de Capacitação 
serão aprimorados neste ano de 2016 e em 
breve implantados na UFRN.
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maria da
CONCEIção
de almeida

N
ão desconsiderando todo o saber cien-
tífico, nesse contexto, a tentativa é a 
de aproximar apenas de fragmentos 

do humano. Com isso, apresentamos a gran-
de dimensão e capacidade do fazer e do pen-
sar da profa. Conceição Almeida, que até ex-
trapolam ou quase não se acomodam no seu 
pouco corpo físico (de dimensões harmoniosa 
e feminina). Sustenta a espinha dorsal ele-
gantemente e enfrenta gigantes, sejam eles 
mitos, sejam pessoas, sejam embates científi-
cos. Acolhe em suas mãos sementes de vida 
e consegue provocar em cada aluno o melhor 
dele (sendo para eles de forma consciente ou 
não). Com olhar perspicaz, sabe selecionar 

aqueles que darão bons frutos (na ciência) e 
os acolhe também para a vida particular. Es-
colhe os comparsas e mantém fidelidade. Ao 
mesmo tempo espalha as ideias complexas 
(guiadas, em princípio, pelo pensamento de 
Edgar Morin), e vai transmutando-as insisten-
temente. Provoca experiências nas fronteiras 
da ciência e tece outra organização do conhe-
cimento, trazendo à tona uma pensadora nata 
dentro de si.

Do cigarro não poderia deixar de citar, é “... 
sua maneira sutil, e disfarçada de suspirar”1, 
roubando o dizer do poeta Mário Quintana.

1  QUINTANA, Mário. Sapato florido. São Paulo: 
Globo, 2005. 

somos ufrn
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Construiu um lugar chamado pelos moldes 
da ciência de Grecom (Grupo de Estudos da 
Complexidade) que, segundo a poeta Teresa 
Vergani um dia o definiu: “... a teia ondulante 
do tempo que molda as nossas esperanças 
mais íntimas e chama os mais vastos itinerá-
rios do por-vir”.

Tem a UFRN antes de tudo como um proje-
to da cultura humana e argumenta: “... como 
tudo que é da ordem do humano, ela se cons-
trói pelo inacabamento, pelos retrocessos, 
avanços, paradoxos e também regressões 
em complexidade”. Mesmo tendo certezas de 
que a estrutura acadêmica pode favorecer a 
rigidez do pensamento, ela continua apostan-
do no exercício de um pensamento comple-
xo e até se arrisca em dizer, pelo lado mais 
simples: “Não se equilibra na bicicleta quem 
tem os olhos fixos na roda da frente: é preciso 
olhar longe”. Mais adiante, lembrando do que 
disse Ilya Prigogine, cita: “O futuro continua 
aberto, incerto e imprevisível”. Assim, ela vai 
acreditando no dia e na noite e no ardor do 
coração que celebra a vida.

Com Edgard Carvalho (PUC-SP) mantém 
uma relação de amizade e parceria intelectual 
de quarenta anos, que consolida sonhos de 
uma ciência aberta e polifônica. Ademais, ela 
não se restringe às ideias acadêmicas, tem no 
pescador Francisco Lucas da Silva (morador 
da Lagoa do Piató, no Assu-RN) um Mestre 
e um bom timoneiro para navegar nas águas 
dos saberes humanos.
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L
agoa Salgada, município do Rio Gran-
de do Norte, localizado no Agreste, tem 
sua história sendo escrita por um filho 

da terra que já percorreu um caminho de co-
nhecimento e sucesso,  Giuseppi da Costa, ad-
vogado, professor e hoje Procurador Geral da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Até os oito anos de idade, Giuseppi (seu nome 
foi registrado em cartório com i no final) foi cria-
do na fazenda que já vinha por três gerações 
na família de seu pai, Manoel da Costa, conhe-
cido em Lagoa Salgada como Nezinho Gregó-
rio. A partir daí, sua mãe, Idelvita Gomes da 
Costa, toma a decisão, acatada pelo marido, 
de vir morar em Natal com todos os filhos para 
que eles pudessem estudar e seguir carreira.

Quando Giuseppi já cursava o terceiro ano do 
ginasial (hoje oitava série do 1º Grau), no Co-
légio Municipal de Natal (construído na mar-

gem do baldo, hoje não tem mais o prédio, foi 
destruído para passar o viaduto), ele encanta 
a professora de francês, dona Expedita Medei-
ros (que, segundo ele, era uma figura histórica 
do ensino do francês na cidade), narrando um 
texto em francês em sala de aula.  Dona Expe-
dita, reconhecendo o talento do jovem aluno 
para as línguas, consegue-lhe uma bolsa no 
curso integral na Aliança Francesa de Natal. 

No mesmo período, Giuseppi também con-
segue sua transferência para continuar sua 
formação escolar na Escola Técnica Federal, 
ingressando no curso de Eletricidade. 

Ao final do curso na Aliança Francesa, recebe 
o diploma da Universidade de Nancy da Fran-
ça, deixando-o apto a ensinar a língua france-
sa em qualquer escola. Assim, Giuseppi cons-
trói uma longa carreira de professor de francês 
em escolas públicas e privadas.

Giuseppi 
Costa

somos ufrn
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Ao concluir seu Curso técnico, consegue um 
estágio por um ano em Eletricidade, na cidade 
de Châlons, em Champagne na França. Lá se 
foi o jovem de Lagoa Salgada para a França 
com menos de vinte anos, para a velha Euro-
pa, onde na época a comunicação acontecia 
basicamente por cartas e, vez por outra, por 
meio de uma ligação telefônica. 

Voltando a Natal depois de um ano, ingressa 
no curso de Letras na UFRN. E continuava 
lecionando a língua francesa nos colégios e 
cursinhos de pré-vestibular. 

Ao concluir o curso de Letras, foi estagiário e 
depois contratado como funcionário pela Fun-
dação IDEC, um Instituto de Desenvolvimento 
Econômico, que hoje é o IDEMA.

Mesmo já ganhando razoavelmente bem, re-
solve continuar sua carreira de estudos e des-
sa vez ingressa no curso de Direito na UFRN.  
Na conclusão, foi laureado como primeiro alu-
no da turma. Giuseppi ressalta que se encanta 
pelo Direito até hoje.

Fez carreira no Direito e foi deixando o ensino 
de francês. Com isso, ele se submeteu ao pri-
meiro concurso público para professor no curso 
de Direito na UFRN no qual foi aprovado. Assim, 
começa sua carreira de professor universitário. 
Fez também especialização em Direito. 

Na época, dividia seu tempo entre o ensino uni-
versitário e a atividade de advocacia privada. 
Em 1985, lança o livro: Repertório da Jurispru-
dência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Norte, que se torna uma referência no assunto 
com repercussão nacional. Hoje está esgotado. 
O menino lá de Lagoa Salgada tinha se tornado 
um advogado e professor universitário.

No mandato do reitor Daladier da Cunha Lima, 
Giuseppi da Costa recebe o convite para assu-
mir o cargo de Assessor Jurídico da Reitoria. 
Não havia esse cargo, nasceu da necessidade 
do então reitor, como primeiro reitor eleito e 
no contexto do nascimento da democracia no 
campus universitário. 

Porém, devido as novas demandas na UFRN, 
Giuseppi também assumiu, nesse intervalo de 
administração do então reitor, o cargo de Pro-
curador Geral da UFRN (quando Paulo Soa-
res, o procurador em exercício, pediu exone-
ração do cargo) e no final da gestão assumiu 
o cargo de Vice-reitor.

Na mudança para o próximo reitor, Geraldo 
Queiroz, Giuseppi é convidado para assumir o 
cargo de Chefe da Casa Civil no Governo de 
Vivaldo Costa (apesar dos sobrenomes, não 
são parentes), em 1994.

Assim, após a gestão de Geraldo Queiroz, 
quando José Ivonildo do Rêgo assume como 
Reitor seu primeiro mandato, em 1995, convi-
da Giuseppi para o cargo de Procurador Geral 
da UFRN. Ele volta e vem desde essa época 
assumindo a função de Procurador. 

Em 14 de março de 2016, Giuseppi comple-
ta 64 anos e pode olhar para trás e se orgu-
lhar da carreira que construiu.  Sorri quando 

26



lhe pergunto quando vai lançar seu próximo 
livro sobre a história de Lagoa Salgada. Como 
um leitor voraz, confessa que a pesquisa está 
bem adiantada e será em breve.

Uma narrativa vinda de um homem que cons-
truiu uma carreira brilhante entre as letras e 
o conhecimento do direito, com certeza nos 
entregará uma história rica em referências 
históricas.

Quem sabe, como o discurso de Péricles (na 
Atenas) que atravessou o tempo como um 
espelho de sua época, a história dos que vi-
veram em Lagoa Salgada seja perpetuada 
através das palavras de um de seus filhos – 
Giuseppi da Costa.





márcio
teófilo

de assis

J
á há alguns anos, os concursos públicos 
preveem vagas para portadores de defi-
ciência. No século XXI, principalmente, 

essas pessoas começaram a ser contempla-
das. Além das leis que foram elaboradas, as 
instituições sociais vêm criando espaços para 
a inserção dessas pessoas, dando a elas me-
lhores condições de acesso à educação, ao 
conhecimento, constituindo uma responsabi-
lidade social que implica todos os agentes e 
todas as instâncias. 

Visando institucionalizar processos de aces-
sibilidade em favor da plena participação de 
todos os que fazem parte da sociedade, a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
– UFRN vem modificando seu espaço físico 
para ser mais acessível, bem como criou seto-

res como a Comissão Permanente de Apoio a 
Estudantes com Necessidades Educacionais 
Especiais – CAENE e o setor de acessibili-
dade da Secretaria de Educação a Distância 
– SEDIS, que buscam trabalhar o material di-
dático, dando a ele um tratamento específico 
de acordo com a necessidade de cada aluno. 

Em 2013.2, teve início na UFRN a primeira 
turma de Letras Libras. Com isso, novas fun-
ções somaram-se ao quadro de servidores 
da UFRN, como, por exemplo, a de intérprete 
de Libras. Márcio Teófilo foi aprovado nesse 
concurso, como especialista na área e hoje é 
lotado no Departamento de Letras – CCHLA, 
atendendo as demandas do setor e priorizan-
do o atendimento do curso de graduação Le-
tras Libras-Língua Portuguesa. 

somos ufrn
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Perguntamos a Márcio como é a atuação do 
intérprete de Libras na UFRN. Ele nos respon-
de: “Cumprimos uma carga horária de 40h. 
Os professores de Letras Libras sinalizam. 
No curso, há 6 professores sinalizantes, dos 
quais 4 são ouvintes e 2 surdos. No entanto, 
na grade de Letras Libras, há disciplinas de 
outras áreas, como Educação, por exemplo. 
Nesse caso, como o professor não sinaliza, 
nós atuamos na sala de aula para traduzir o 
conteúdo para os alunos. Além disso, os alu-
nos têm disciplinas optativas. Se um deles es-
colhe, por exemplo, cursar uma disciplina no 
curso de Filosofia, o intérprete vai junto com 
o aluno. Assim, ele interage com os demais 
alunos e o professor, participa de trabalhos 
em grupo, apresenta seminários e de todas as 
demais atividades da turma.  Se é um grupo 
de alunos surdos que vai pagar a disciplina, 
o intérprete se posiciona em pé, próximo ao 
professor. Se é apenas um aluno, é ele quem 
decide o que acha melhor, se ficar sentado à 
frente dele ou em pé, ao lado do professor”. 

O interesse do servidor por essa área de co-
nhecimento se construiu, como ele declara, a 
partir: “... do convívio com pessoas surdas na 
igreja. Desse modo, busquei conhecer a Libras 
em outros lugares, procurei associação de sur-
dos de Recife, escolas que davam aulas de 
Libras, lá (assim como em Natal) havia o Cen-
tro de Apoio a Surdos – CAS.  Também fiz a 
graduação em Letras Libras UFSC, um curso 

semipresencial, que teve início em 2008, em 
15 capitais do Brasil. Cursei no polo UFPE e a 
cada 15 dias tínhamos aula por meio de video-
conferência com os professores da UFSC”. 

Márcio nos dá a dica para as pessoas que têm 
interesse como ele de trabalhar nessa área. 
“Procure se aproximar dos surdos, não basta 
fazer cursos de formação. E mesmo fazendo 
cursos, é importante que haja também surdo 
como professor, para que se tenha visão da 
Libras como língua, sendo sensível às pe-
culiaridades da pessoa com surdez. Procure 
também espaços por onde os surdos transi-
tam, como a Associação de Surdos de Natal 
– Asnat, eles também têm pontos de encontro 
aos sábados no Midway, tem também o CAS – 
Natal, que funciona na Avenida Bernardo Viei-
ra, na escola Rotary. Os cursos do CAS, em 
geral, são gratuitos”. 

A equipe de intérpretes tem estado ativa. Re-
centemente, Wilsynnara Melo da Silva, fez a 
legendagem de um vídeo que passou a circu-
lar nas redes sociais sobre o mosquito Aedes 
aegypti, que já possui mais de 600 compar-
tilhamentos (disponível em: <https://www.fa-
cebook.com/ufrnsedis/?fref=nf>). Já Márcio, 
fez a legendagem de dois filmes de autoria 
de potiguares, Pitikajara, de Teotônio Roque 
(disponível em: <https://youtu.be/c1lqzfu0xfe> 
, e A força, de Buca Dantas (disponível em: 
<https://youtu.be/o1lpeotqsui>).

30







Mês do
servidor 

T
radicionalmente no mês de outubro a 
PROGESP realiza uma série de ações 
comemorativas ao Dia do Servidor. 

Todo o planejamento é realizado pelo Progra-
ma Viver em Harmonia, sob a coordenação da 
servidora Giovânia Morais.  Ela destaca que 
as ações têm como objetivo “a promoção do 
bem-estar e autorreflexão acerca do papel do 
servidor na sociedade”.

As atividades são diversificadas, como por 
exemplo, minicurso de fotografia a ser reali-
zado no Ceres de Caicó e Currais Novos, a 
realização de palestras no Campus da UFRN, 
atividades de orientação à Saúde do Servidor, 
como também shows, recreações e peças de 
teatro.

Essas ações também caminham para dar visi-
bilidade à condição humana, porque a cultura 
humanista é essencial para cooperação entre 
os servidores e o bem-estar no trabalho. Além 
disso, essas atividades visam tornar o servidor 
consciente de seu papel não só na instituição 
como também no mundo. 
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Parte do Programa Qualidade de Vida,  oferecido 
pela Progesp, as aulas de canto da Profa. Maria 
Nazaré Rocha de Almeida, da Escola de Música 
da UFRN, são exercícios vocais e corporais 
que têm como objetivos promover o bem-estar 
físico, emocional e vocal; desenvolver uma 
postura consciente em relação à voz como 
parte integrante do sujeito; além de exercitar a 
individualidade expressiva a partir de repertório 
com acompanhamento ao piano. Em formato 
de oficina, os alunos são levados a refletir 
sobre os aspectos básicos para o bem-estar e a 
expressividade individual. 

conexões
entre o 
corpo
e a voz
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A
o longo dos tempos, o homem des-
cobriu variadas formas poéticas para 
expressar conteúdos emocionais im-

portantes e aqueles que assim o fazem são 
chamados de artistas. Entre tantas maneiras 
de expressão, uma das mais significativas é 
o cantar. Tenho arriscado dizer que ser artista 
não é uma questão de escolha, mas de neces-
sidade, e a ninguém deve ser negado o pra-
zer de se expressar cantando. Aí você pode 
admirado questionar: essas pessoas não são 
nossas conhecidas? Não são servidores técni-
co administrativos e professores? E a respos-
ta é sim, são servidores/professores/artistas/
cantores; a explicação é que não busca uma 
forma estética de expressão aquele que não 
é artista. Ao vê-los e ouvi-los cantar no palco, 
provavelmente vocês não encontrarão perfei-
ção, mas quem disse que arte é perfeição? 
Arte é expressão, gosto de afirmar que arte é 
sentimento; a perfeição é uma busca latejante 
e inalcançável do artista. Busca que só vale 
a pena realmente quando está acompanhada 
do autoconhecimento num mergulho que sem-

pre trará descobertas corporais e subjetivas 
significativas para o seu crescimento pessoal 
que melhore a sua relação consigo mesmo e 
com o mundo.

As turmas de canto foram criadas em 2013 e 
contam com a participação fundamental de 
um pianista que acompanha o repertório em 
todas as aulas, ou seja, são aulas/ensaio. Du-
rante o semestre, abordamos aspectos técni-
cos e musicais como respiração, articulação, 
ressonância, afinação, precisão rítmica, além 
da análise dos poemas e sua relação com o 
cantor(a), ou seja, o porquê da sua escolha 
por aquela música, o que traz à tona conteú-
dos emocionais importantes para reflexão. Ao 
final do semestre, a turma realiza uma apre-
sentação para o público de amigos e parentes 
convidados sempre recheada de expectativas 
de enfrentamento e prazer de se expressar 
cantando. Meu trabalho como professora é, 
além de passar conteúdos racionais técnicos 
e musicais, criar um ambiente uterino favorá-
vel para o nascimento do Ser artista.

ser artista
por MARIA NAZARé DE ALMEIDA
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U
m mais um, mais um, mais um...  
Inquieta a mente soma... e soma e 
soma e soma... Até visualizar você. 

Transfinitos multiversos sem fim em cada gota 
d’água. Sopa de quarks danada. Infinita com-
pactação do vazio. Por um fio.

A vida é isso. O que finda. O pavio e o vazio, 
o que adia, mas não alivia. Incalculável temia. 
Medo das coisas mais mundanas, desgraça. 
Demissão. Dengue. Delinquência. Demência.

Medo infinito da ameaça nuclear. Dos russos 
no Báltico. Dos gringos no Atlântico. Do funda-
mentalismo humânico. Da poluição e da falta 
d’água. Da mágoa. Da falta de noção de qual-
quer coisa. Da falta de ar. Da gravação. Da fala.

Infinita paciência para aguentar tanta briga, 
grosseria, incompreensão. Os atropelamentos 
por pura falta de atenção. A fuga e a ocultação. 
O desrespeito e a desrazão. Rés do chão. Hu-
milhação. A Síria e o lixão. O Alemão. Gente 
de aluvião. O não do macaco irmão.

Sem coração. Mortalha.

E a vertigem do futuro da civilização. As infi-
nitas possibilidades da insistência. A ciência! 
Genética epigenética transcriptômica. Proteô-
mica metabolômica nanoquímica. Epopeia sub
-atômica. Microeletrônica biônica cibernética 
prostética. E a ética telescópica. Robotização 
crescente das relações. Mecanização intensa 
das pulsões.Videogamização das ações. Mais 
conhecimento produzido nos últimos dois dias 
do que em toda a história da espécie até o ano 
2003. Em sua maioria pornografia. E jogatina 
fria noite e dia. Especialista de qualquer coisa 
com meia hora on-line. Pelo bem comum... fine.

Quem disse que Chiquita Bacana ainda não 
foi rifada e assada? Inconclusa marmelada. 
A dinheirama derivada que no final vai dar 
em nada. Belo Monte e tantas outras: infinita 
cagada. Nonada na taba, em tebas, na tíbia, 
no toba, na tuba. O faraó saiu da tumba. 
Tumba, tumba.

Infinito pesar por tantas oportunidades perdi-
das. Partidas e despedidas. Saídas vencidas. 

Um mais um,
mais um, 
mais um... 

por sidarta ribeiro 
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Os fótons despencando em nossas cabeças, 
de graça sem serventia. Queimando o óleo 
do meio dia, todo santo chia. Desperdício 
havia. Desperdiçaria. Por que tanta gritaria? 
Infinitaria.

Aqui, em se plantando, tudo ia.

Por nada não, sô. Nunca fomos tão felizes. O 
que seria de nós se não fosse assim? Não sei 
nem quero saber e tenho raiva de quem sobe. 
Agora eu era o herói e meu cavalo só falava 
inglês. Paixão infinita foi daquela vez. Freguês 
outra vez. Nunca mais me deu bom dia. Relin-
chava todo dia. Em javanês.

Rejeição que se findou quando abriram o 
TinderZoo. Pecado no atacado, barba cabelo 
bigode. Bonobada embananada. Pode, pode, 
pode. Infinitas namoradas na mesma mulher 
amada? Ternura. Infinita é a cintura de levar o 
mês à marca. Até o fim. Isso sim, serafim. Enfim.

A mensagem é de esperança. Muita potência 
nessa lambança. Pujança na vingança. Alegria 
de criança. A noção de insegurança, a verda-
deira cobrança. Isso cansa. Um dia a gente 
tem que mudar. E isso é pra já. Tem muito axé 
nesse vatapá.

Mas muita cobiça também. Das bruxas. Abre 
o olho, Corisco! Antonio das Mortes é Bounty 
Hunter. Ou qualquer coisa em Mandarim. Chin-
g-Ling-Lee Trumpiniquim. Enfim...

Maior é Deus, imensa é a praia e o clarão. 
Horizonte de eventos, pensamentos. A mais 
féerica visão. O que havia antes do Big Bang, 
foi tudo ou nada ou confusão? Repetição 
eterna é uma piada. O que será que move 
a infinitude da palavra? O que não se narra 
não tarda. De Mestre Nestor a lavra: Noivo da 
Vida, Veneno da Madrugada...

Medo do avião. Medo do escuro. Medo do 
claro. Medo do nada.

Absolutamente nada. Para sempre. Sim. O 
que vier é lucro. Chucro. Infinito mesmo é an-
tes e depois da vida.

Enquanto durar esta, medida.

Me responda então, envida. Não pense infini-
taria que é outra onda.

Curtida. Tranquilo e favorável e tal. Magistral, 
legal, total.

Infinitivamente pessoal. E eu querendo achar-
te sem ter fim.

Será fina a oitava? Linda de balé, bailava. Não 
seja finda, ria ou saia. Saravá bien, Kamarada! 
Da arte balaclava à escandinava mulata.

Esse infinita barra.

Eppur si muove, na marra. Remo que é bom 
não para.

Esse Infinito Grande. Maior que tudo, Gigante. 
Um mais um, mais um, mais um... Inquieta a 
mente soma mais. E se expande.

Sidarta Ribeiro, 45, é neurocientista, professor 
titular e diretor do Instituto do Cérebro da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Faz pesquisa nas interfaces entre eletrofisiologia, 
etologia e biologia molecular, atuando nos 
temas: sono, sonho, memória; genes imediatos e 
plasticidade neuronal; comunicação vocal em aves 
e primatas; competência simbólica em animais 
não-humanos.
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Para Márcio

 “estás aqui / quer dizer / tudo está aqui /
o vazio e a união / e tu / e a desordenada 
 solidão /”
Juan Gelman / Eliezer Bem Jonon ( Com/ 

 posições).

É
, eu sei, escrevo para despistar pala-
vras, mas elas é que me despistam, 
quando não me desencaminham. Falo, 

mas as palavras não vigam. Só nascem, mas 
não chegam a criar-se, como rebentos en-
fermiços, eternamente incubados. Só essas 
palavras me vêm, essas de latência, careço 
de palavras definidoras e definitivas. Mesmo 
assim, repito persistências.

E eu sei, sou tão longínqua e cheia de porme-
nores que nem eu mesma me percorro inteira 
sem ficar exausta. Até parece que só tenho 
demoras e não tenho limites. Mas eu os tenho 
sim, e eles ficam nos horizontes cobertos de 
nuvens envelhecidas. Sim, minhas fronteiras 
margeiam a idade das nuvens.

E eu sei, só por amor nidifico. Só por amor me 
desanuvio em asas, acrescento-me em espe-
ras. Só por amor me transformo em tempo, só 
por amor transcorro. E eu sei, muito de mim 
passou, é passado, não tenho remorso, nem 
saudades. Não sou da estirpe dos que têm 
saudades das próprias evasões.

É eu sei, muito de mim passou. Desaprendi a 
amar quem me gostava espezinhada, ferida. 

para um 
menino

com uma
orquídea

conto de carmem vasconcelos
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Amor este nem era amor, nem semente. Era 
um bago da noite dos ordálios. Passou. Amo 
no tempo presente. Amo nas dobras do tonto 
porvir. Amo é quem me faz secreta e me ves-
te com desabrochamentos: amo e senhor das 
orquídeas que brotam nos espaços do tempo.

Quando a tristeza me cerca, eu a conduzo 
para as águas. Para as minhas águas. Há 
muito, muito tempo, tomei posse das minhas 
disponíveis lágrimas e me disponho para 
elas. Choro quando bem preciso e quero e 
ninguém me venha dizer quando devo derra-
mar-me. Eu é que sei, pois o derramamento 
é território meu.

 E quando alegria me visita, faço o que fazem 
os demais: encho-me de amor pelo mundo, 
entro na casa das delicadezas. Esqueço mi-
nha sempiterna pendência para a irritação 
diante das faltas de bom senso. Fico numa 
paz momentânea com a tolerância. Alegria me 
põe nas proximidades de um quase misticis-
mo, acredito em destino nesses dias.

É, eu sei, tem dias em que acredito em desti-
no, mas qualquer destino só existe por aceita-
ção. Todo destino precisa de um sim para não 
ser tolhido, para realizar-se inteiro. O nasci-
mento das orquídeas é destino e se completa 
com o seu demorado sim.

E eu acredito em sins e acredito em demoras. 
Acredito também em orquídeas nas mãos do 
menino. À sombra do menino em flor não é o 
nome de um livro, porque é verdade demais 
para ser escrita.

É, eu sei, mas as palavras me despistam...

Conto retirado de: VASCONCELOS, Carmem. Uma 
noite entre mil. João Pessoa: Ideia, 2015. p. 19.

Carmen Vasconcelos nasceu em Angicos (RN), é 
formada em Serviço Social e Direito pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte. Trabalha 
no Tribunal Regional do Trabalho-RN. Já publicou 
os livros: Chuva Ácida – 2000; Destempo - 2002;  
O Caos no Corpo – 2010 e  Uma noite entre mil - 
2015, lançado em 2016. Publicou contos, ensaios 
por alguns anos no jornal Tribuna do Norte e publi-
ca até hoje no blog Substantivo Plural, organizado 
pelo jornalista Tácito Costa.

82





o meu 
trabalho
me deixa
feliz? 
Maria Albanisa
da Silva
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E o que é felicidade?  Os dicionários nos 
trazem vários signifi cados, pontuando 
em comum, que “felicidade é o estado 

de quem é feliz, contentamento, bem estar”... 
A esse respeito, Martin Seligman1, considerado 
por muitos autores como o pai da psicologia 
positiva, afi rma que a palavra felicidade é 
usada com tanto exagero que se tornou quase 
sem sentido. “É um termo impraticável para a 
ciência, ou para qualquer objetivo prático, como 
a educação, a psicoterapia, a política pública 
ou a simples mudança da vida pessoal”.

Ser ou não ser feliz é tão subjetivo que uma 
ferramenta que nos auxilia bastante é o 
autoquestionamento. Inicialmente, podemos 
até nos sentir confusos, mas as verdadeiras 
respostas são de propriedade individual. 
Ademais, atrelar a felicidade ao trabalho nos 
exige uma compreensão do signifi cado do 
trabalho na vida de cada pessoa. 

Nessa direção, é importante se perguntar:  
que dimensão o trabalho ocupa em minha 
vida? O trabalho signifi ca apenas uma fonte 
de sobrevivência? Eu estou trabalhando, 
simplesmente, pelo salário que paga as minhas 
contas? Que fatores foram determinantes na 
escolha do meu trabalho? É uma questão 
de status? A imagem organizacional a que 
pertenço eleva a minha imagem pessoal? E 
dizer que eu sou servidor público da UFRN me 
abre portas para estabelecer outros tipos de 
relacionamentos institucionais ou pessoais? 
Trata-se de realização pessoal?  As atribuições 
que eu desenvolvo são compatíveis com o 

1  Uma nova psicologia positiva. Florescer: uma 
nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do 
bem-estar. São Paulo: Objetiva, 2012. p. 20.

meu perfi l? O que eu gosto de realizar? Eu 
considero o meu ambiente de trabalho tão 
saudável que as relações estabelecidas com 
os meus superiores e colegas me fazem muito 
bem? Como é o passar do tempo no meu 
trabalho: é contando minuto a minuto ou eu 
nem sinto o tempo passar de tão engajado 
e entregue que estou ao trabalho? Essas e 
outras questões podem surgir ao longo de sua 
permanência no ambiente laboral.

Muito bem, levantar as questões é apenas o 
primeiro passo para avaliar a sua felicidade 
no trabalho. Analisar as suas respostas vai 
lhe permitir saber o seu grau de satisfação, ou 
não, no trabalho que você está desenvolvendo 
atualmente.

Ao fi nalizar a sua análise, supõe-se que você 
chegará a algumas considerações sobre o 
verdadeiro signifi cado do trabalho em sua 
vida e irá descobrir se está feliz ou não. Nesse 
caso, ao não se reconhecer feliz, que rumos 
deverão ser tomados a caminho da felicidade? 
A resposta está sempre dentro de cada de um 
de nós.

E se você ainda não parou para refl etir sobre 
o verdadeiro signifi cado do trabalho em sua 
vida, que tal fazer isso agora?

Maria Albanisa da Silva é docente aposentada do Depar-
tamento de Psicologia da UFRN, personal e líder coach 
(credenciada pela Sociedade Brasileira de Coaching).
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ideia de
felicidade 

Giorgio Agamben

 



E
m todas as vidas existe qualquer coisa 
de não vivido, do mesmo modo que em 
toda palavra há qualquer coisa que fi ca 

por exprimir. O caráter é a obscura força que 
se assume como guardiã dessa vida intoca-
da: vela atentamente por aquilo que nunca foi 
e, sem que o queiras, inscreve no teu rosto 
a marca disso. Por essa razão, a criança re-
cém-nascida parece já ter semelhanças com 
o adulto: de fato, não há nada de igual entre 
esses dois rostos, a não ser, num como no ou-
tro, aquilo que não foi vivido.

A comédia do caráter: no momento em que a 
morte arranca das mãos o que estas tenaz-
mente escondem, aquilo de que se apodera 
é apenas uma máscara. Nesse momento, o 
caráter desaparec e: no rosto do morto já não 
há marcas do que não foi vivido, as rugas gra-
vadas pelo caráter alisam-se. Assim se brin-
ca com a morte: ela não tem nem olhos nem 
mãos para o tesouro do caráter. Esse tesouro 
– aquilo que nunca foi – é recolhido pela ideia 
da felicidade. Ela é o bem que a humanidade 
recebe das mãos do caráter.

Referência:

AGAMBEN, Giorgio. Ideia da prosa. Tradução, 
prefácio e notas de João Barreto. Belo Hori-
zonte: Autêntica, 2012. p. 88,
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É crença generalizada, e motivos não 
faltam para isso, que ser feliz é difícil. 
Contudo, se as refl exões e o plano de 

conduta precedessem as ações humanas, 
seria mais fácil sê-lo. Arrastados pelas cir-
cunstâncias, aferramo-nos a esperanças que 
nunca proporcionam senão metade do que 
esperamos delas: por fi m, só percebemos 
com clareza os caminhos da felicidade quan-
do a idade e os entraves decorrentes dela 
criam obstáculos.

Para ser feliz, é preciso despir-se dos pre-
conceitos, ser virtuoso, comportar-se bem, ter 
impulsos e paixões e ser suscetível à ilusão, 
uma vez que devemos a ela a maior parte de 
nossos prazeres, e ai daquele que a perde. 
Portanto, longe de procurar extingui-la com 
o archote da razão, procuremos engrossar o 
verniz que ela aplica sobre a maioria dos ob-
jetos, ainda mais necessário para nossos cor-
pos do que os cuidados e adornos.

O primeiro passo consiste em nos dizer e nos 
convencer efetivamente de que nada temos a 
fazer neste mundo senão cultivar sensações 
e sentimentos agradáveis. Os moralistas que 
declaram aos homens “se quiserem ser feli-
zes, reprimam suas paixões e controlem seus 
desejos” não conhecem o caminho da felicida-
de. Só somos felizes em decorrência de afetos 
e paixões saciadas; [digo afetos] porque nem 
sempre somos felizes o bastante para cultivar 
paixões, e, na ausência delas, resta nos con-
tentar com os afetos. 

Porém, alguém dirá, paixões não geram só 
felicidade, mas também infelicidade. Não te-
nho a balança exigida para pesar em valores 
absolutos o bem e o mal que elas causam aos 
homens; mas vale ressaltar, contudo, que os 
infelizes são conhecidos por necessitar dos 
outros, comprazer-se em contar seus infortú-
nios e procurar remédios e alívio. As pessoas 
felizes não procuram nada, assim como não 

FELICIDADE 
MADAME DU CHÂRTELET 

SÉCULO XVIII  |  Fragmentos do texto 
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alardeiam sua felicidade; os infelizes são inte-
ressantes, os felizes, desconhecidos.

Um dos grandes segredos para a felicidade é 
moderar os desejos e amar aquilo que se tem. 
A natureza, cujo fim é sempre nossa felicidade 
(e entendo por natureza tudo o que é instintivo 
e não exige raciocínio), a natureza, dizia eu, 
só nos concede desejos em conformidade à 
nossa condição. Só desejamos naturalmen-
te de modo gradual: um capitão de infantaria 
deseja ser coronel e, por mais talentoso que 
se julgue, não se sente nem um pouco infeliz 
por não comandar os exércitos. Cabe a nosso 
espírito e a nossas reflexões fortalecer essa 
sábia sobriedade da natureza; só somos feli-
zes por desejos satisfeitos; logo, só devemos 
nos permitir desejar coisas que podemos ob-
ter sem muita inquietude e trabalho, e esse é 
um ponto que pode nos ajudar a fazer muito 
por nossa felicidade. 

A boa filosofia, ou seja, a firme convicção de 
que não temos outra coisa a fazer neste mun-
do senão ser felizes, é um remédio seguro 
contra essa doença, à qual as mentes sãs, 
aquelas capazes de princípios e consequên-
cias, são quase sempre imunes.

Fui feliz durante dez anos por amor àquele 
que subjugara minha alma, e esses dez anos 
passei-os diante dele sem nenhum momen-
to de dissabor ou fastio. Quando a idade e 
as doenças, e talvez um pouco de gozo fácil, 
diminuíram seu afeto, isso me passou des-
percebido; eu amava por dois, passei a vida 
inteira com ele, e meu coração, isento de sus-
peita, gozava do prazer de amar e da ilusão 
de julgar-se amado. É verdade que perdi essa 

condição tão feliz, o que não se deu sem me 
custar muitas lágrimas. Só um choque terrível 
seria capaz de romper aquelas correntes: a fe-
rida do meu coração demorou a cicatrizar; tive 
motivos para chorar, e a tudo perdoei. Fui su-
ficientemente justa para perceber que talvez 
meu coração fosse o único no mundo a deter 
aquela imutabilidade que esfacela o poder tem-
poral; que, se a idade e as doenças não hou-
vessem extinguido por completo os desejos, 
eles talvez ainda existissem para mim, e meu 
amor me teria trazido tudo de volta; por fim, que 
seu coração, incapaz de amor, dispensava-me 
a amizade mais carinhosa e teria dado a vida 
por mim. A certeza da impossibilidade de que 
seu afeto e sua paixão retornassem, o que sei 
muito bem não ser algo natural, levou insensi-
velmente meu coração ao sentimento sereno 
da amizade; e esse sentimento, aliado à paixão 
do estudo, fazia-me bastante feliz.

O grande segredo para que o amor não gere 
infortúnio é tentar não agir errado com seu 
amante, nunca dar mostras de açodamento 
quando ele se retrai e estar sempre um grau 
mais fria; isso não o trará de volta, mas nada 
o traria; não há nada a fazer senão esquecer 
alguém que deixou de amá-la. Se ele ainda 
a ama, nada é capaz de reacender seu amor 
e devolver-lhe o primeiro ardor, a não ser o 
medo de perdê-la e ser menos amado. 

Nada degrada tanto como os procedimentos 
que adotamos para reconquistar um coração 
frio ou inconstante: isso nos avilta tanto aos 
olhos daquele que procuramos conservar 
como aos dos homens que porventura pudes-
sem pensar em nós; e, o que é muito pior, nos 
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deixa infelizes e nos atormenta inutilmente. 
Adotemos, portanto, essa máxima com ina-
balável coragem e, nesse ponto, jamais ce-
damos ao nosso próprio coração; procuremos 
conhecer o caráter da pessoa a quem nos afei-
çoamos, antes de ceder a seu ardor; ouçamos 
a razão, não essa razão que condena todo 
compromisso como antagônico à felicidade, e 
sim aquela que, admitindo a impossibilidade de 
sermos felizes sem amar, quer que só amemos 
para nossa felicidade e superemos um impulso 
que claramente só nos traria dissabores. 

Cada idade tem os prazeres que lhe são pró-
prios; os da velhice são os mais difíceis de 
usufruir; o jogo e o estudo, se ainda formos 
capazes disso, a gula, a consideração, eis as 
regalias da velhice. Tudo isso, sem dúvida, 
não passa de consolos. Felizmente, só de-
pende de nós adiantar o término de nossas 
vidas, se ele se fi zer esperar além da conta; 
porém, enquanto estivermos decididos a su-
portá-las, devemos acolher o prazer por to-
das as portas que o conduzem até a nossa 
alma; não temos outra opção.

Tentemos então agir corretamente, não ter 
preconceitos, cultivar paixões, colocá-las a 
serviço de nossa felicidade, substituir nossas 
paixões por afetos, preservar ciosamente nos-
sas ilusões, ser virtuosos, jamais nos arrepen-
der, afastar as ideias tristes e jamais permitir 
a nosso coração conservar um fi apo de afe-
to por alguém indiferente que deixou de nos 
amar. Afi nal, por mais que desafi emos a velhi-
ce, um dia devemos nos despedir do amor, e 
esse dia deve ser aquele em que ele não nos 
faça mais felizes. Nunca deixemos de cultivar 

o gosto pelo estudo, que faz nossa felicidade 
depender apenas de nós mesmos. Preserve-
mos a ambição e, acima de tudo, saibamos 
com clareza o que desejamos ser; escolha-
mos a estrada que queremos seguir na vida e 
procuremos semeá-la com fl ores.

CHÂTELET, Gabrielle-Émilie Le Tonnelier 
de Breteuil. Discurso sobre a felicidade. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002.

“Émilie du Châtelet, a Madame du Châte-
let (1706-1749), recebeu uma educação 
fora do comum para uma menina da época, 
aprendendo latim, grego, alemão, italiano e 
inglês, além de música, dança e teatro. Aos 
19 anos, teve um casamento arranjado com o 
marquês de Châtelet, com quem teve três fi lhos 
e de quem viveu de modo independente. Por 
15 anos, manteve uma relação com Voltaire, a 
principal infl uência para seus estudos aprofun-
dados em física e matemática, que resultaram 
em ensaios sobre suas experiências em labo-
ratório e, ainda, na tradução comentada para o 
francês do Principia mathematica, de Newton” 
(CHATELET, Madame du. Discurso sobre a feli-
cidade. Tradução de André Telles. Revista Ser-
rote, n. 21, IMS, 2016. Disponível em: <http://
www.revistaserrote.com.br/2015/12/discurso-
sobre-a-felicidade/>. Acesso em: 4 abr. 2016.).
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Em 2015, o Programa Qualidade de Vida 
ofereceu para os servidores o Curso 

de Aprimoramento em Fotografia, sob 
a coordenação do fotógrafo e também 

servidor Cícero Oliveira. Passou pelo curso 
uma média de quarenta alunos que, em 

comemoração ao final da etapa de 96 horas/
aula, realizaram uma exposição no hall da 
reitoria cujo tema sugerido pelo professor 

foi a representação da felicidade através da 
fotografia. No campo de total liberdade, em 

relação à técnica, à estética ou ao tempo. 
A seguir, a representação de momentos de 

felicidade segundo os servidores. 

retrato de
felicidade 
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um sertão
em silêncio 

- Oswaldo 
Lamartine

angela almeida

E
u tenho amealhado muito pouca expe-
riência para falar sobre Oswaldo Lamar-
tine. Li algumas de suas obras, porém, 

minha passagem pelos seus escritos sempre 
foi mais como pesquisadora do assunto sertão. 
De toda forma chegamos a nos conhecer.

Fico assim, mais à vontade de falar a partir de 
minhas impressões, de coisas aparentemen-
te simples da vida, dos fragmentos de pouca 
convivência com ele, ou até mesmo das som-
bras dos rastros imaginados por mim. 

Oswaldo Lamartine me parecia um homem 
completamente astucioso (no bom sentido), 
determinado, inteligente, intelectual, como é 

comprovado pela própria obra e por seus es-
tudiosos. De toda forma, foi através de uma 
amiga em comum que nos aproximamos. 
Foi-se construindo assim uma amizade com 
laços de fragilidade, porém, ao mesmo tempo 
resistentes.

Ele conhecia algumas histórias de valentia e 
esquisitice de meu bisavô que corria sertão 
adentro. Um dia, ele me entregou por escrito 
uma dessas histórias e lembrava de um fato 
acontecido com ele (Oswaldo), que chegou a 
lamber a orelha de um defunto que foi entregue 
numa caixa ao seu pai por alguém da família do 
meu avô, como prova de uma vingança. 

memória



Ele, curioso, foi testar do que se tratava e termi-
nou lambendo a orelha de um morto. Se isso é 
verdade, só os mortos sabem.

Em seus últimos tempos de vida, parecia que 
vinha travando uma luta com a atualidade do 
mundo em que vivia. Recusava insistente-
mente alguns hábitos e o uso ou as funções 
das novas tecnologias. Passou assim a viver 
envolvido em memórias de um sertão arcai-
co, que ele mesmo denominava de “sertão de 
nunca-mais”. Intrigou-se com a velhice e astu-
tamente se colocou à espreita, observando-a, 
acredito que não gostava de fazer parte dela. 
Talvez por isso adiantou sua ida, já cansado 
desse mundo que já não sentia seu e, como 
um sertanejo valente, deu cabo da dor.

Na cartografia de sua paixão pelo sertão es-
tavam alguns assuntos mais recorrentes, por 
exemplo: as facas. Numa tarde, por telefone, 
ele me fez longa descrição sobre elas, não só 
como um pesquisador mas também como um 
apaixonado que fala sobre seu objeto de admi-
ração e amor. Chegou a falar de uma faca que 
ele manuseou e que pertenceu ao meu bisavô 
e que estava incluída em um de seus livros.

Tinha também uma admiração pelos ferros 
de marcar gado, uma admiração estética e 
chegou a me sugerir que eu criasse trabalhos 
plásticos a partir dessas marcas. Curioso é 
que nesse dia ele terminou esse papo com a 
mesma expressão que depois eu a encontrei 

no livro “Em Alpendres d’Acauã1”, quando ele 

cita: “…essas figuras eu espio derna que me 

entendo de gente”. Senti assim que a sua es-

crita e fala muitas vezes caminhavam juntas.

Nesse período, por intermédio dele, recebi de 

presente um livro maravilhoso, de autoria do 

seu amigo Virgílio Maia: Rudes Brasões-Ferro 

e Fogo das Marcas Avoengas2. Ele (o autor), 

casado com a artista plástica Socorro Torquato 

(carinhosamente chamada por Côca), que de-

senvolve trabalhos com a cerâmica a partir de 

traços da pintura rupestre e o universo da herál-

dica. Os dois casais, Vírgilio e Côca, Oswaldo 

e Natércia, a sua namorada na época, foram 

amigos. Natércia organizou o livro Em alpen-

dres d’Acauã – Conversas com Oswaldo La-

martine de Faria. Ela, uma cearense envolvida 

com literatura e que morreu bem antes dele.

Prometi a ele que ia pensar sobre o projeto es-

tético com os ferros de marcar gado. Entretan-

to, como ele mesmo dizia que eu não cumpria 

nenhuma promessa que fazia, estou mesmo 

até hoje adiando tal projeto. Ou ainda não ama-

dureceu o suficiente para brotar como arte.

1  CAMPOS, Natércia (Org.). Em alpendres 
d’Acauã: conversas com Oswaldo Lamartine de Fa-
ria. Fortaleza: Imprensa Universitária; Natal: UFC; 
Fundação José Augusto, 2001.
2  MAIA, Virgílio. Rudes brasões: ferro e fogo 
das marcas avoengas. 2. ed. Cotia, SP: Ateliê, 2004.







Oswaldo, quando o conheci, era fisicamente 
um homem frágil e muito magro, que murmu-
rava já com dificuldade as palavras (tinha pas-
sado por uma cirurgia na cabeça), porém, tinha 
olhos extraordinariamente brilhantes e vivos. 

Um dia, após conversarmos sobre livros, ele 
me entregou uma cópia digitada da Carta da 
Seca3 e me pediu para editar e cuidar estetica-
mente do livro. Sugeri uma parceria com uma 
amiga em comum, já experiente para tal em-
preitada. Ele logo concordou. Os meses foram 
passando, minha amiga me enrolando e eu 
enrolando ele. No final, ela confessou que não 
ia fazer o trabalho. Peço, assim, a intermedia-
ção de outra amiga para contar a ele o desfe-
cho. Ele xingou até a minha última geração e 
ficou prontamente, como diz o ditado popular, 
“de mal comigo”.  Carreguei essa culpa. No 
entanto, depois fui perdoada. E ele entregou o 
livro a um editor da cidade.

No dia do lançamento do livro, ele escreveu 
carinhosamente no meu exemplar uma dedi-
catória que dizia assim: “Angela, A história e 
o assunto deste livro (de 1877), nós dois sa-
bemos. Hoje, neste 2006, assino em nome 
dele (Targino)”.

Oswaldo, conhecia e admirava a produção de 
um livro, os cuidados com a programação vi-
sual, a impressão, a costura etc. Infelizmente, 
o destino não lhe deu o prazer de ver seus 
livros bem editados, como ele mesmo sonhou. 
Seus livros esteticamente (como objetos) ten-
dem a ser mais brochuras.

3  PEREIRA, Targino P.; FARIA, Oswaldo 
Lamartine de. Carta da seca. Natal: Sebo Verme-
lho, 2006. 48 p. (Coleção Mossoroense).

Oswaldo havia resolvido morar sozinho, não 
sei os motivos, nossa amizade não tinha esse 
grau de intimidade. De toda forma, mesmo na 
correria do dia a dia, vinha, vez por outra, a 
lembrança e a vontade de visitá-lo, porém, 
ele já estava bastante fragilizado e eu sentia 
medo de incomodá-lo. 

Mesmo assim, um dia fui visitá-lo. O aparta-
mento era minúsculo e ele se apoiou no para-
peito da varanda, curvando o corpo, apontou 
para além do rio Potengi e falou:

 “ …daqui eu vejo quando está chovendo no 
sertão”. 

Aquela espécie de murmúrio me doeu no pei-
to. Um sertão que ele tanto amava e agora 
era apenas sonhado a distância, a partir de 
um espaço reduzido e fechado de um quarto 
de hotel. De lá, não só imaginava e via seu 
sertão como também tangenciava o mundo 
que acreditava não ser mais seu. Provavel-
mente, daquele mesmo lugar, ele mirou pela 
última vez o seu sertão, já silenciado e sem 
chuva (já era março de 2007).

A notícia de sua ida (desejo dele), como não 
haveria de ser, se estabelece em nós como 
paragens tão frias quanto o limiar de um fio 
da navalha ou o estopim de uma bala, nos 
polarizando entre a vida e o mundo da morte.

Angela Almeida



À sombra
de uma
quixabeira...
um ensaio
angela almeida

Oswaldo Lamartine um dia escreveu:
“Cada vivente tem o seu sertão. Para uns são as 
terras além do horizonte e para outros, o quintal 
perdido da infância”.
Eu tentei aqui através da fotografi a falar desse 
sertão tão próprio dele, o sertão de nunca-mais.
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primeira MOSTRA DE 
TRABALHOS CIENTÍFICOS 

da PROGESP: 
MELHORIA NOS 
PROCESSOS DE 

 TRABALHOS
Como parte integrante da programação da última 

edição do “Outubro do Servidor: um mês dedicado 
a você!”, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por 

meio da Comissão Organizadora da I Mostra de 
Trabalhos Científicos PROGESP, tornou público 

um regulamento para submissão dos trabalhos que 
foram apresentados no evento, cuja temática geral 

foi a melhoria nos processos de trabalho. 
Os trabalhos tinham como natureza relatos de ações, 

experiências ou pesquisas que contribuem para a 
qualificação do trabalho desenvolvido na UFRN.

Veja a seguir os trabalhos selecionados e 
apresentados no Mês do Servidor.
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E
ste trabalho é fruto de uma pesquisa 
de mestrado, que buscou compreen-
der como tem ocorrido a Comunica-

ção Institucional na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Trata-se de um estudo 
de caso, envolvendo pesquisa bibliográfica, 
documental e levantamento de informações 
junto aos sujeitos pesquisados. Como instru-
mento de pesquisa, foi utilizado um roteiro de 
entrevista semiestruturada e os dados cole-
tados na pesquisa de campo foram tratados, 
codificados e categorizados para a realização 
de uma análise temática comparativa. Foram 
ouvidos gestores da Escola Agrícola de Jun-
diaí, Faculdade de Ciências do Trairi, do Cen-
tro de Ensino Superior do Seridó (CERES) de 
Currais Novos e do CERES de Caicó e profis-
sionais de comunicação de veículos de rádio 
e TV dos municípios de Santa Cruz, Currais 
Novos e Caicó. No Campus Central da UFRN, 
foram entrevistados gestores e profissionais 

da Superintendência de Comunicação, além 
de um levantamento das assessorias de im-
prensa existentes. Para compreender melhor 
a comunicação no âmbito das organizações, 
buscamos o aporte teórico nos estudos de 
Torquato, Curvello, Oliveira, Duarte e Chapar-
ro. O conjunto de informações presentes nes-
te trabalho apresenta um diagnóstico de como 
tem ocorrido a Comunicação Institucional na 
UFRN. E como prognóstico, apresentamos a 
proposta de um Plano de Comunicação ten-
do como foco principal a implantação de uma 
Rede Integrada de Comunicação Institucional. 

Palavras-chave: Comunicação 
organizacional. Comunicação integrada. 
Comunicação institucional. UFRN. 
Modalidade: Apresentação oral
Autora: Me. Érica Conceição Silva Lima 
Orientador: Prof. Dr. Sebastião Faustino 
Pereira Filho

comunicação
institucional





Qualidade de Vida no Trabalho na TV 
Universitária apresenta ações para 
um Programa de Qualidade de Vida 

e Saúde no Trabalho para os servidores da TV 
Universitária da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Está baseado no trabalho 
apresentado à Coordenação do Curso de Es-
pecialização em Qualidade de Vida e Saúde 
no Trabalho do Programa de Pós-Graduação 
em Administração da UFRN, como requisito 
parcial ao título de Especialista em Gestão 
de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho. 
Todos os conceitos que definem a Qualidade 
de Vida no Trabalho estão ligados à satisfa-
ção no trabalho e aos seus benefícios para as 
organizações. Percebemos a importância de 
um projeto que entenda o sujeito de forma ho-
lística e para os servidores da TVU será uma 
oportunidade com grandes possibilidades de 
sucesso, já que realizaremos ações de QVT 
para que as pessoas possam sentir-se bem, 
contribuindo assim para a realização pessoal, 
profissional e coletiva dos servidores da TVU. 
Para o desempenho das funções dos profis-

sionais de televisão, é necessária a realização 
de um trabalho coletivo que seja a soma de 
conhecimento técnico, artístico, intelectual, 
além de certas habilidades físicas. A execução 
de funções particulares para a televisão exige 
capacidades específicas, como, por exemplo, 
um editor de imagens fica aproximadamente 
cinco horas em uma ilha de edição, diante de 
um computador, editando imagens; ou um ro-
teirista, que trabalha com criação de textos; 
essas e outras atividades tão peculiares ao 
trabalho em televisão demandam a existên-
cia de um ambiente saudável. Realizamos 
uma pesquisa entre os servidores da TVU e 
descobrimos que eles são conscientes da im-
portância de uma alimentação adequada e de 
cuidados preventivos com a saúde. 

Palavras-chave: Qualidade de Vida no 
Trabalho. Autorrealização. TV Universitária. 
Programa de QVT. 
Modalidade: Banner
Autora: Me. Érica Conceição Silva Lima 
Orientador: Prof. Dr. José Arimatés De 
Oliveira

qualidade
de vida

no trabalho





Um estudo de caso no 
destacamento da Polícia Militar no 
município de Mataraca-PB.

A
o longo da carreira do policial mili-
tar, que se caracteriza por uma vida 
plena de sacrifícios, de espírito de 

renúncia e silenciosa dedicação ao dever, ele-
mentos sem os quais não é possível levar a 
bom termo a missão dignificante de dar pro-
teção à sociedade, observam-se que ques-
tões relacionadas à qualidade de vida desses 
profissionais ficam comprometidas. Nesse 
sentido, a presente pesquisa buscou avaliar a 
qualidade de vida dos policiais militares que 
trabalham no Destacamento de Polícia Militar 
no município de Mataraca-PB. A pesquisa se 
caracteriza como descritiva, do tipo estudo de 
caso, analisando, por meio de questionário 
WHOQOLBref (FLECK, 2000) um grupo de 13 
policiais militares que trabalham no Destaca-
mento. Estes foram divididos em três grupos 
de acordo com o tempo de serviços presta-

dos na instituição objeto de estudo. Verificou-
se que em geral os três grupos de pesquisa 
obtiveram bons resultados. Em contrapartida, 
nota-se que o grupo 3 obteve um menor resul-
tado em todos os domínios analisados e por 
sua vez uma pior qualidade de vida conforme 
os resultados dos grupos estudados. Pode-se 
destacar ainda, que os grupos 1 e 2 obtiveram 
resultados parecidos e muito bons em todos 
os aspectos observados. Vale ressaltar sobre 
o domínio meio ambiente, os resultados foram 
os piores de todos os grupos estudados, haja 
vista que analisa o meio ambiente em que os 
profissionais estão inseridos. A partir dos re-
sultados encontrados, pode-se concluir que 
o grupo de policias da modalidade de policia-
mento em questão apresenta bons índices de 
qualidade de vida na análise feita através do 
questionário WHOQOL- Bref (FLECK, 2000).

Palavras-chave: Trabalho. Qualidade de 
vida. Destacamento. Policial Militar.
Autores: Hailton Alves Marinho Filho,
Isaque Rodrigues Ferreira 
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Análise da usabilidade e da 
arquitetura da informação do 
repositório institucional da UFRN

A fim de identificar possíveis problemas 
de usabilidade e de arquitetura da 
informação de repositórios institucio-

nais, a opção é pelo estudo de caso do Re-
positório Institucional da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Assim, este trabalho 
questiona durante a pesquisa se a arquitetura 
da informação e o design da interface do Re-
positório Institucional da UFRN proporcionam 
a usabilidade para alunos de graduação, pós-
graduação e bibliotecários da universidade, 
atendendo, desse modo, ao interesse institu-
cional de promover transparência e acesso li-
vre às informações produzidas pelas pesquisas 
desenvolvidas. Como hipótese da pesquisa, 
estabelece que a arquitetura da informação da 
interface do Repositório Institucional da UFRN, 
na versão 1.8.1, desfavorece a usabilidade na 
execução das tarefas pelos grupos de usuários 
do sistema. A coleta de dados foi realizada por 
meio da aplicação das técnicas de Avaliação 
Cooperativa, com dez alunos de pós-gradua-
ção, e Testes de Usabilidade do sistema do RI/
UFRN, com um grupo representativo de usuá-
rios do sistema: dez bibliotecários e dez alunos 
de graduação. Os participantes realizaram ta-
refas representativas – “Busca” e “Submissão” 

de um artigo científico. Além das técnicas de 
avaliação, os participantes do Teste de Usa-
bilidade responderam ao questionário socio-
demográfico e ao questionário de satisfação, 
adaptado de Questionnaire for User Interaction 
Satisfaction – QUIS (SHNEIDERMAN, 1998). A 
partir dos resultados obtidos por meio da Ava-
liação Cooperativa com alunos de pós-gradua-
ção e dos Testes de Usabilidade com alunos de 
graduação e bibliotecários, a pesquisa aponta 
problemas de usabilidade e arquitetura da in-
formação presentes no sistema do Repositório 
Institucional, tais como: rotulagem; tamanho 
da fonte; nomenclatura dos botões e falta de 
feedback do sistema. Após a identificação dos 
problemas apontados pelos usuários, houve a 
atribuição de graus de severidade e elaboração 
de uma lista de recomendações ergonômicas. 
Como resultado, indica que o redesign da in-
terface do Repositório Institucional da UFRN, 
relativo às tarefas apresentadas na pesquisa, 
considere que os aspectos de usabilidade e de 
arquitetura da informação, supracitados, contri-
buirão para melhoria no acesso e visibilidade 
das informações.

Palavras-chave: Design. Ergonomia da 
Informação. Repositório Institucional. 
Usabilidade. Arquitetura da Informação.
Autores: Débora Costa Araújo di Giacomo 
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Avaliação de usabilidade em 
materiais interativos de ensino a 
distância da UFRN-Sedis 

E
ste estudo tem por finalidade avaliar a 
usabilidade de Materiais Interativos de-
senvolvidos para os cursos oferecidos 

pela UFRN-SEDIS na modalidade de ensino 
a distância (EaD), por meio das técnicas de 
grupo de foco, avaliação cooperativa e ava-
liação de satisfação. Os Materiais Interativos 
têm como propósito servir como uma via pela 
qual o conteúdo do curso chegue até o aluno 
de forma didática, estimulante e autoinstruti-
va o suficiente para que o aluno se engaje e 
não encontre dificuldades em utilizá-lo. Após o 
levantamento de dados deste contexto foram 
selecionados quatro Materiais Interativos (“In-
trodução ao Cálculo Aplicado”, “Ciência, Tec-
nologia e Sociedade”, “Estudos do Semiárido” 
e “Geografia Cultural”) que adotam a estrutura 
estabelecida pela UFRN-SEDIS para serem 
avaliados quanto à sua usabilidade. Inicial-
mente foi realizado um teste preliminar a partir 
de avaliação cooperativa com uma aluna inte-
ragindo com os quatro Materiais Interativos no 
intuito de revelar e mapear as principais falhas 
de usabilidade, subsidiando questionamentos 
mais aprofundados posteriormente. As gra-
vações desse teste preliminar foram analisa-

das por um grupo de foco composto por dois 
designers gráficos e dois designers de multi-
mídia, sendo estes os desenvolvedores res-
ponsáveis pelos Materiais Interativos, o que 
contribuiu para analisar o desvio entre “o que 
foi projetado” e “como foi usado”, estruturando 
e complementando o roteiro para a avaliação 
cooperativa e avaliação de satisfação poste-
riores. A avaliação cooperativa foi aplicada in-
dividualmente a dez alunos de cursos de gra-
duação da UFRN, que testaram cada um dos 
quatro materiais. Ao final, todos preencheram 
um questionário de avaliação de satisfação 
adaptado do formulário Quis (Questionnaire 
for User Interaction Satisfaction). A análise 
dos dados coletados na presente pesquisa 
revelou pontos positivos, negativos e apon-
tamentos a ser considerados para nortear o 
desenvolvimento de futuros materiais didáti-
cos interativos, no contexto da UFRN-SEDIS, 
retroalimentando o processo de design e ava-
liação com a participação do usuário. 

Palavras-chave: Materiais Interativos. Usabi-
lidade. Ensino a Distância. Avaliação Coope-
rativa. Experiência do Usuário.
Modalidade: Apresentação oral
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Dimensionamento do número de 
postos de vigilância dos prédios do 
Campus Central da UFRN. 

I
ntrodução: Com o passar do tempo tem-
se observado o crescimento da violência 
nas cidades brasileiras. Por estar inseri-

da neste contexto, a UFRN precisa preparar-
se da melhor forma possível para proteção de 
seu patrimônio e das pessoas que convivem 
em seus Campus. O dimensionamento ade-
quado do número de postos de vigilância é 
fundamental, tendo em vista os aspectos da 
segurança, por um lado, e otimização de re-
cursos, por outro. Objetivo: Estimar o número 
total de postos de vigilância para os prédios 
do Campus Central da UFRN e ajustar mo-
delos de regressão linear para predição do 
número de postos de vigilantes, por prédio do 
Campus Central daUFRN. Metodologia: Para 
a análise de agrupamentos, divide o conjunto 
de prédios do Campus Central da UFRN em 
três grupos (os prédios menores, os de tama-

nho intermediário e os prédios maiores), em 
função das áreas e dos números de pavimen-
tos dos mesmos. Elabora um plano amostral 
para definição de amostragem de prédios em 
cada um dos grupos formados. Dos dados 
das amostras pesquisadas, resulta a estima-
tiva do número total de postos de vigilância e 
regressões para predição do número de pos-
tos de vigilância por prédio do Campus Cen-
tral da UFRN. Resultado: A estimativa do to-
tal de postos de vigilância para os prédios do 
Campus Central da UFRN é de 165 postos. 
Conclusão: Além da estimativa do número de 
postos de vigilância, pode-se ainda, com base 
nas predições dos ajustes das regressões, fa-
zer análises críticas, por prédio, no sentido de 
procurar minimizar os números preditos pelos 
ajustes dos modelos de regressão.

Palavras-chave: Postos de vigilância; 
Dimensionamento; Estimativas; Predições
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Planejamento estratégico 
situacional: ferramentas de 
aplicação e metodologia 

N
os anos 1990, ocorreu superação do 
planejamento racional. Carlos Matus 
elabora o método de Planejamento 

Estratégico Situacional – PES, o qual entende 
que o planejamento não pode ser vinculado a 
certezas e nem sua pertinência depende de 
um sistema econômico-social determinado, 
mas sim do uso da razão técnico-política na 
tomada de decisões, em que, os atores inte-
ragem em cooperação e em conflito. Dessa 
contextualização, problematiza-se: a Teoria 
PES potencialmente pode ajudar na gestão 
pública? Parte-se da hipótese que sim, uma 
vez que orienta o processo decisório, alertan-
do para necessidade de cooperação entre os 
atores interessados na resolução de proble-
mas institucionais. Desse modo, este trabalho 
tem como objetivo geral apresentar um ensaio 
acerca da teoria PES. Como objetivos especí-
ficos, pretende: a) confrontar estratégia com o 

modelo racionalista cartesiano; e b) expor so-
bre os momentos de construção do PES. A fim 
de cumprir esses objetivos, a metodologia uti-
lizada é preponderantemente hermenêutica, 
por técnica bibliográfica, cujo principal referen-
cial teórico é Carlos Matus e Jonh Friedmann. 
Além disso, utiliza o método dedutivo, por par-
tir de concepções conceituais sobre planeja-
mento estratégico para, subsequentemente, 
fazer a verificação prática da teoria. Ao final, 
pretende-se demonstrar que na elaboração 
e na execução de planos o cálculo estratégi-
co envolve pensar em meios de viabilização. 
Para isso, não basta contar com um bom de-
lineamento, deve-se pensar em formas para 
lidar com diferentes grupos e com as circuns-
tâncias que cercam o jogo social, trabalhando 
em nível prático-operacional com os conceitos 
de viabilidade, de poder e de motivação.

Palavras-Chave: Planejamento governamen-
tal. Estratégia. Participação.
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BLITZ ERGONÔMICA: Ergonomia 
de alunos e funcionários durante 
atendimentos na Clínica Escola de 
Fisioterapia da FACISA 

I
ntrodução: O profissional da saúde numa 
situação real de trabalho, para alcançar 
o desempenho esperado pela organiza-

ção, pode colocar a sua saúde e segurança 
em risco. Expõe-se a fatores de risco e ao es-
tresse biomecânico na procura dos objetivos 
impostos, tentando sempre obter as melhores 
respostas para o paciente. Objetivo: Descre-
ver a Blitz Ergonômica realizada na Clínica 
Escola da FACISA/UFRN. Método: Relato de 
experiência ocorrido em dois momentos de in-
tervenção. Inicialmente observa a ergonomia 
de todos presentes na Clínica Escola e sendo 
detectada alguma alteração postural ou ergo-
nômica, o pesquisador realiza um registro fo-
tográfico sem noticiar ao indivíduo. Após esse 
momento, aborda todos os alunos e servidores 
envolvidos para explicar o método de observa-
ção, mostrando as imagens que registravam 
as posturas indevidas e por fim, orientar indivi-
dualmente quanto à ergonomia adequada para 
suas respectivas funções. Todos assinaram o 
termo de autorização de uso de imagens. Re-
sultados: 17 indivíduos participaram da pes-
quisa, sendo 04 professores, 12 alunos e 01 
recepcionista da clínica. Foram tiradas foto-
grafias do atendimento na recepção da clínica, 

do aluno agachando para pegar material para 
atendimento, alunos em atendimento, alunos 
evoluindo prontuários, professores em momen-
to de discussão de casos e da chefe da clínica 
executando suas funções administrativas. Um 
banner educativo foi confeccionado e exposto 
nas instalações da Clínica Escola. Conclusão: 
A pesquisa aponta que estudantes e servidores 
atuantes na Clínica escola da FACISA/UFRN 
são submetidos a sobrecargas constantes em 
diversos segmentos do corpo, sendo necessá-
ria uma atenção maior com a ergonomia duran-
te o trabalho para não acarretar em possíveis 
distúrbios musculoesqueléticos. 
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Diagnóstico preliminar dos riscos 
psicossociais na ufrn

O objetivo do presente artigo é apresentar o 
projeto de extensão “avaliação psicossocial 
do trabalho” e o resultado parcial de três 
das ações do projeto: 1) A construção do 
conceito em reunião com a Coordenadoria 
de apoio psicossocial (COAPS); 2); o ciclo 
de palestras; 3) levantamento do risco de 
sofrimento psicogênico entre os servidores 
de cinco setores da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Por que 
pensar em fazer uma avaliação psicossocial 
do trabalho? Tendo em vista que o trabalho 
faz parte da vida das pessoas como forma de 
construir uma identidade, estruturar rotinas e 
contribuir para o sustento pessoal e social, 
ele pode ser considerado uma atividade 
indispensável para o desenvolvimento tanto 
individual quanto coletivo. No entanto, se de 

um lado, podemos pensar no trabalho como 
um fator estruturante do indivíduo, de outro, há 
sempre a possibilidade de adoecimento, pois 
as atividades laborais, ao mesmo tempo que 
estruturam a vida dos indivíduos, podem se 
configurar como um fator determinante ou 
potencializador de agravos à saúde e bem-
estar do trabalhador (HELOANI; CAPITÃO, 
2003), seja em função dos riscos inerentes 
da profissão, seja por questões subjetivas 
acerca das atividades e tarefas realizadas. 
Os dois lados da moeda estão postos 
quando trabalhamos.

Autores: Anuska Irene de Alencar; Denise 
Pereira do Rego; Donália Cândida Nobre; Flo-
ra Santos Nüssle; Larissa Maria Galvão Rodri-
gues Moura; Lucineide Martins Bezerra; Mar-
cel da Costa Amorim; Neuma Maria da Avilva; 
Wallisen Tadashi Hattori.
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Ação da fisioterapia do trabalho: 
ginástica laboral para servidores 
da FACISA

A Fisioterapia do Trabalho visa à melho-
ria da produção, diminuição de doenças 
osteomusculares e, principalmente, a 

melhoria na qualidade de vida do trabalhador. O 
objetivo foi relatar o perfil clínico dos servidores e 
as atividades de Ginástica Laboral na Faculda-
de de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA),  da 
UFRN. A Ginástica Laboral foi realizada na FA-
CISA/UFRN através do Estágio Supervisionado 
em Aparelho Locomotor do curso de Fisiotera-
pia. Os servidores foram avaliados por ficha de 
Saúde do Trabalhador, sendo coletados dados 
gerais, anamnese e exame físico, incluindo quei-
xa principal, posições frequentes de trabalho, re-
gistro e frequência de dor causada pelo trabalho, 
ferramentas de trabalho, histórico de acidente 
de trabalho e/ou afastamento, medidas antropo-
métricas, amplitude de movimento ativa, testes 
específicos, flexibilidade, equilíbrio e coordena-
ção, mapa de dor e avaliação ocupacional pelo 
Método OWAS e por Classificação Internacional 
de Funcionalidade. Os servidores assinaram 
o termo de autorização do uso de imagem. Os 
servidores foram alocados em três grupos de até 
10 pessoas e realizaram duas sessões sema-
nais de Ginástica Laboral, a qual compreendeu 
alongamentos musculares, exercícios aeróbicos 
coletivos, orientação de exercícios e palestras 
sobre doenças osteomusculares relacionadas 
ao trabalho. A pesquisa avaliou 23 servidores 

nos meses de julho e agosto de 2015. Sete ser-
vidores eram auxiliares de serviços gerais, qua-
torze técnicos-administrativos e dois docentes. 
Os auxiliares de serviços gerais apresentaram 
queixas álgicas mais intensas e maior necessi-
dade de medidas corretivas imediatas para as 
disfunções osteomusculares, de acordo com o 
instrumento OWAS. : A Fisioterapia do Trabalho 
revelou a presença de distúrbios osteomuscula-
res relacionados ao trabalho na FACISA/UFRN, 
especialmente em auxiliares de serviços gerais. 
As atividades de Ginástica Laboral compensa-
tória apresentaram boa adesão e alcançaram o 
objetivo de intervenção na saúde do trabalhador, 
tendo em vista as estratégias preventivas e ações 
educativas em saúde. 
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O Escritório de Ideias da PROGESP, sob a coordenação 
de Joade Cortez Gomes, tem o propósito de  captar, sele-
cionar e gerir ideias de toda a comunidade universitária, 
para transformá-las em projetos que promovam a melho-
ria das ações da UFRN. As propostas são analisadas e os 
responsáveis pela ideia têm a autoria do projeto registra-
da formalmente e são reconhecidos pela Instituição. No 
ano de 2015, o servidor Luiz Sérgio Bezerra da Trindade 
encaminhou a sugestão da produção de uma revista on-
line para divulgação de ações e projetos da Progesp. A 
ideia foi acolhida por uma comissão especializada e hoje 
a revista se tornou realidade.
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Angela Almeida

Jornalista, doutora em Ciências So-
ciais pela UFRN. Pesquisadora nas 
áreas de arte, fotografia, comunicação 
e com alguns livros já publicados. Já 
assinou trabalhos na área de curado-
ria, organizou exposições para mu-
seus e concebeu a exposição sobre 
os 50 anos da UFRN. Dirigiu o Núcleo 
de Arte também da universidade por 
8 (oito) anos. Sempre foi apaixonada 
por projetos culturais e abraçou essa 
ideia de editar a revista Gente com 
afinco e carinho. 

Raquel Alves 

Graduada em Secretariado pela FACEX 
e com especialização e mestrado na 
área de Gestão de Pessoas pela UFRN.  
Hoje exerce a função de Pró-reitora Ad-
junta de Gestão de Pessoas. Ela res-
salta: “Assim, nessa caminhada com a 
equipe da PROGESP, pude perceber o 
quanto o projeto da Revista on-line Gen-
te é relevante para comunicar as ações 
de Gestão de Pessoas. A revista traz o 
desafio de construir conteúdos instigan-
tes, com visibilidade e que se aproximam 
de todos os leitores, isso me estimulou a 
fazer parte desta excelente equipe, co-
laborando da melhor forma possível...”. 
Raquel é assim, sempre tem uma pala-
vra de apoio e uma compreensão mais 
apurada do outro.

Joade Cortez

Graduado em Engenharia de Produ-
ção pela UFRN e concursado nesta 
universidade como Técnico Adminis-
trativo. Atualmente, exerce a função 
de Assessor Técnico da Progesp e é 
idealizador de projeto chamado de Es-
critório de Ideias. Ele é o vislumbrador 
de ideias, incansavelmente disposto 
a novos desafios e à realização de 
novas ideias. Tem uma agenda cheia 
toda semana, entre reuniões na uni-
versidade ou nos campi do interior. 
Haja fôlego! E isso é o que não lhe 
falta. Ultimamente já está envolvido 
com a extensão da revista, seu novo 
projeto: Gente Já. Aguardem.

Equipe 
da Revista

Apesar de todos terem uma função 
específica, todos também produzem além 
de suas funções, sempre complementando 
para que a revista fique cada vez melhor.



Fabíola Barreto

Jornalista, graduada também em 
Letras língua portuguesa e inglesa, 
mestre em Linguística Aplicada, todos 
cursados na UFRN. Entrou na UFRN 
em 2012, como Assistente em Admi-
nistração e, em 2013, passou no con-
curso para Revisor de textos, função 
que exerce na Secretaria de Educa-
ção a Distância - Sedis. Além de re-
visora, atua como docente externo no 
setor de Capacitação da Progesp. Na 
revista Gente, é revisora, sugere pau-
ta e escreve perfis. Trabalha de bem 
com o mundo, sempre com um sorriso 
franco.

Rafael Campos

Ele é quem dá forma, cor, plasticidade 
e identidade à revista Gente. Sem 
ele, o leitor não abriria a boca de des-
lumbramento. Dizem os poetas que o 
encanto é uma das qualidades essen-
ciais de um escritor. Sem o encanto, 
tudo o mais é inútil. Assim, podemos 
estender para o design de Rafael que 
sempre nos encanta indiscutivelmen-
te. Rafael é formado em Design Grá-
fico pela UNP (Universidade Potiguar) 
e concursado na UFRN como Técnico 
em Artes Gráficas desde 2014. Está 
lotado na Editora da UFRN.

Cícero Oliveira

Dizem que os fotógrafos são, em 
sua maioria, tímidos e adoram se 
esconder por trás das lentes. Cícero é 
quase assim, sempre cumprindo uma 
pauta seja no campus central, seja no 
interior, difícil de vê-lo parado. Entrou 
na UFRN como Técnico Administrativo 
– Fotógrafo. Estende suas atividades 
realizando cursos de leitura básica da 
fotografia para servidores da UFRN, 
além de realizar exposições na área.




