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A cada edição da revista Gente bate em meu coração uma 

alegria. No meio de tantas responsabilidades à frente da 
PROGESP, encaminhar a revista para você sempre traz 

uma sensação de leveza. 

Acredito que encontramos uma forma de conversar com 
todos e informar nossas ações por meio de uma mídia 
efi caz e construída com uma estética contemporânea, 

carregada de conteúdo e responsabilidade. Isso me deixa 
feliz e assim socializo com você o prazer da leitura desta 

edição da revista Gente.

Mirian Dantas
Pró-Reitora de Gestão 

de Pessoas - UFRN



aos 
leitores 



O paraíso dentro do campus. Qual 
é o seu? Assim começa a matéria 
escrita por dois alunos do curso 
de Comunicação, Mikka Hakki-

nem e Júlia Carvalho, que nos leva a obser-
var lugares arborizados e relaxantes dentro do 
campus. Esta edição direciona um olhar mais 
específico sobre o próprio campus, seus espa-
ços físicos e de convivência, sua arquitetura e 
o quanto essa estrutura é importante para o 
bem-estar das pessoas que não só trabalham 
como também estudam no campus. Nesse 
sentido, conversamos com o arquiteto Nilber-
to Gomes (da INFRA - Superintendência de 
Infraestrutura da UFRN, cujo diretor atual é 
o prof. e arquiteto Marcelo Tinoco), que nos 
falou sobre o futuro dos corredores verdes 
nos percursos entre os setores de aula, bem 
como relembrou o estilo brutalista dos anos 
1960 que definiu as primeiras construções na 
UFRN, além de conforto ambiental, de ener-
gia e da integração entre arte e arquitetura.

Conversamos também com a Profa. Estela 
Maria Araújo, que hoje é responsável pelas 
várias construções do campus e que trilha 
uma carreira de sucesso entre arquitetura, 
matemática, construção e administração.

E o assunto arquitetura foi além das fronteiras 
do campus. Nessa direção, o Prof. José Clewton, 
do depto. de Arquitetura escreveu sobre seu 

projeto de extensão: Encontros de rua: a cidade 
como laboratório de experiências sensoriais. Já  
a profa. do depto de Comunicação, Josimey 
Costa, apresentou o projeto de pesquisa: 
Miradas Afetivas, com foco nos Centros 
Históricos de Natal (Rocas, Ribeira e Cidade 
Alta) a partir da Comunicação.

E no começo de uma tarde, entre tantas 
reuniões, a reitora, Profa. Angela Paiva, nos 
recebeu e conversou sobre a sua infância nas 
serras verdes de Martins como também sobre 
sua trajetória de estudos, carreira acadêmica e 
administrativa.

Na sessão memória, registramos a arte do Prof. 
do curso de Medicina, da área de Fisiologia, o 
grande artista, Leopoldo Nélson (1940-1993), 
que deixou um legado para a história das artes 
plásticas do estado do RN.

Constatamos também a dedicação e o trabalho 
da Profa. Catarina Shin à frente da Comissão 
Permanente de Apoio aos Estudantes com 
Necessidades Educacionais Especiais - CAENE, 
na UFRN. Ela desenvolve projeto de extensão 
com aulas para cegos na Escola de Música.

Registramos ainda a extensa grade da 
programação da Semana do Servidor de 2016, 
cuja edição atual aborda o tema “adote” e 
expande suas ações para outros campi do 
Estado. O programa é sob a coordenação de 
Gilvânia Morais.

Intercalamos as matérias e os textos autorais 
com a poesia de Newton Navarro (1928-
1992), de Ana de Santana e de Wislawa 
Szymborska (1923-2012), bem como com  um 
ensaio fotográfico dos alunos do professor de 
fotografia Cícero Oliveira.

Desejo uma ótima leitura.
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A
ngela Maria Paiva Cruz (atual 
reitora da UFRN, em seu se-
gundo mandato), nasceu em 

Martins (RN) e viveu sua infância no sítio 
Serra Nova, a poucos quilômetros da ci-
dade. Quando criança, costumava escolher 
uma árvore do sítio de sua avó para cada 
disciplina de seus estudos.  Tinha assim, 
escolhidas, as árvores para estudar ciência, 
história, geografi a e português. Só para es-
tudar matemática lhe era necessário usar 
mesa, lápis e papel para efetuar somas e 
resolver equações. Ela lembra de sua avó 
sempre falando: “... menina, desça dessa 
árvore!”. E ela, lá do alto, respondia: “Estou 
estudando, minha avó”. O hábito daque-
la menina em estudar junto à natureza e 
num espaço suspenso em relação a terra, 
provavelmente infl uenciou para que ela 
se tornasse a pesquisadora de hoje, que 
estudou e construiu  conhecimento so-

bre a representação da estrutura lógica da 
geometria da cubação. Porém, não vamos 
falar sobre a tese agora.

Seus pais eram agricultores, sendo ela a 
segunda fi lha, tendo sete irmãos (eram seis 
mulheres e dois homens). A vida naquela 
época, num sítio de uma região tropical do 
estado, com estações de verão e inverno bem 
defi nidas (no inverno, a temperatura chega 
a aproximadamente 15 °C), em contraste 
com as terras vizinhas do semiárido, trazia 
para a menina Angela  paisagens verdes, 
montanhas e uma  vida hoje chamada de 
sustentável. Os produtos consumidos pela 
família eram de produção própria. Angela 
conta que até os seus brinquedos eram feitos 
em casa: “Minhas bonecas foram feitas 
por minhas irmãs mais velhas. Tínhamos 
o hábito, eu e meus irmãos, de andar em 
trilhas mato adentro procurando fl ores para 
nos alimentarmos”. Sorrindo, comenta: 
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“não morremos!”. “Por exemplo, o camará, 
uma planta com uma florzinha amarela e 
com sementes pretas, essa nós comíamos. 
Outra que tem hoje nos supermercados, 
e que lá chamávamos de bredo, um tipo 
de coentro que tem uma florzinha lilás, 
também fazia parte de nossas procuras para 
comer e também do lúdico”. A Angela de 
hoje, com muitas responsabilidades, uma 
delas de administrar uma universidade, ao 
lembrar de sua infância, sorri. E continua: 
“As nossas brincadeiras foram ensinadas 
por minha tia, Fernanda, irmã de minha 
mãe. Ela era freira e vinha para o sítio nas 
nossas férias e nos ensinava as cantigas de 
roda, as brincadeiras ao ar livre”.

Para a menina Angela, talvez aquela 
vida em meio à natureza fosse uma espécie 
de inventário real do universo. O mundo, 
fora daquele ambiente, ainda não fazia sen-
tido. Em sua casa, o único meio de comuni-
cação com o mundo externo era um rádio, 
ainda assim pouco utilizado. Muitas vezes, 
seu pai trazia de sua ida à feira, aos sába-
dos, um jornal já velho, desatualizado. 

Porém, naquela casa simples, havia 
ambiente propício para a aprendizagem. A 
sala da casa de seus pais (Cecília Augusta 

e Cícero de Paiva) serviu, durante muitos 
anos, como sala de aula para as crianças da 
redondeza. Inclusive, a primeira professora 
da menina Angela foi sua própria irmã mais 
velha, que já era professora. Além disso, ela 
tinha um irmão que foi instrutor do Mobral 
(Movimento Brasileiro de Alfabetização). 
Seus pais estimularam os filhos nessa 
direção. Por isso, não é difícil perceber 
que esse ambiente foi motivador  para 
que Angela pudesse escolher o magistério 
como profissão, assim como alguns de 
seus irmãos.
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Por esse comprometimento da família 
com a educação, tempos depois foi con-
struída uma escola no sítio de seu pai e uma 
professora foi contratada pelo município 
para atender as crianças de toda aquela re-
dondeza. Angela foi aluna dessa pequena 
escola de sítio. A esse respeito, ela comenta: 
“Uma sala simples, com carteiras para os 
alunos e uma professora com quadro e giz”. 
Ao terminar aquele ciclo de ensino básico, 
Angela se muda  do sítio para a casa de sua 
avó, na cidade de Martins, a fi m de contin-
uar os estudos. 

Nesse período, ela começa a ter um 
maior contato com os livros, particular-
mente os de literatura, trazidos por um de 
seus tios de São Paulo, abrindo um uni-
verso novo para ela em relação à leitura. 
Porém, sua tia fazia uma triagem, dizendo 
que alguns não podiam ser lidos, pois eram 
literatura de adulto. Isso só despertava na 
jovem o desejo de conhecer o que havia de 
proibido naqueles livros. Assim, ela passou 
a ler os livros que a tia permitia, mas, es-
condida, lia os  proibidos também.

Como na cidade a energia vinha da hi-
drelética de Paulo Afonso e era racionaliza-
da,  todas as noites, aproximadamente às 
20h, ela era desligada e toda a cidade fi cava 
no escuro. Angela aproveitava esse horário, 
acendia uma vela ou um candeeiro e ia ler. 
Angela, assim, entrava no mundo literário. 
Lembra do livro “Amor de Perdição” (nove-
la portuguesa de Camilo Castelo Branco, 
escrita em 1861 e adaptada em 1979), que 

teve de ler inteiro à luz de vela e escondida. 
Como a casa tinha meia parede nos cômo-
dos, a sombra da luz atrapalhava o sono de 
sua tia que reclamava e questionava:  “por 
que essa menina não vai dormir cedo?”. 

Essa menina leitora não vivia só da 
leitura dos romances, em seus estudos, já 
questionava o que lhe era ensinado. Por 
exemplo, na sua escola, na época, havia dois 
professores de matemática. Para Angela, 
um professor era muito bom, mas muito 
lento; e outro era também muito bom e 
dinâmico (tinha metodologia para ensinar 
mais conteúdo). Por isso, Angela liderou 
um grupo de colegas e escreveu um abaixo-
assinado exigindo a troca de um professor 
pelo outro. Desse modo, conseguiu a 
assinatura dos colegas. Esse movimento 
chegou à direção da escola, antes mesmo de 
eles apresentarem o documento. A resposta 
também foi imediata, eles seriam suspensos 
pela direção da escola por tal atitude. 
Assim, os alunos se reuniram e resolveram 
apagar “a prova do crime”, picaram o papel 
e jogaram fora. Mesmo assim, a punição 
veio, Angela e os colegas foram suspensos 
por alguns dias de aula e ela foi chamada 
de subversiva, denominação até então nova 
para ela, tanto que recorreu ao dicionário 
para entender por que estava sendo 
chamada daquela forma. Esse era um termo 
comum, à época, pois o país estava vivendo 
sob uma ditadura e mesmo numa pequena 
cidade do interior chegavam os seus efeitos. 
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A jovem que gostava de matemática e 
que queria apenas mais conhecimento, sen-
tiu o gosto da ditadura sem ao menos en-
tender bem o contexto político que estava 
vivendo até então. Muito tempo depois, 
quando Angela, já professora de matemáti-
ca da UFRN, encontra aquele professor, 
recordam o episódio e a ingenuidade dela 
na época.  Hoje são amigos. Angela lembra 
que, nesse mesmo período, uma professora 
de História dizia aos alunos: “Não escre-
vam nada além do está escrito no livro”. 
Talvez como ato de preservar seus alunos.

Entretanto, o tempo passa e vem uma 
outra fase na vida da estudante Angela 
Paiva, agora ela precisava vir para Natal 
(capital) continuar seus estudos. Foi um 
tempo duro, estudava à noite, porque 
precisava trabalhar durante o dia para 
seu sustendo, chegando a trabalhar no 
comércio. Porém, a jovem determinada 
continuava seu caminho. Fez e concluiu o 
ensino médio (denominado de científi co 
naquela época) no colégio Churchill (hoje 
Escola estadual Winston Churchill). 

Pergunto à reitora Angela Paiva como 
ela faz hoje a avaliação da escola de seu 
tempo de criança com a escola de hoje, 
ela responde: “Eu percebo, mesmo aquelas 
escolas lá dos sítios e das cidades do 
interior, que felizmente está havendo muito 
apoio para a educação básica, não só para a 
educação superior. E que nos últimos anos, 
e falo desses últimos anos, porque é o tempo 
que estou mais alinhada e trabalhando com 
o sistema educacional como o todo, que de 
toda forma é acentuada a diferença entre a 
escola daquele tempo e a escola atualmente.
Eu entro numa escola de sítio e nada do 
que existe hoje havia no meu tempo (de 

infância). Meu tempo tinha uma professora 
com um giz ou não, talvez papel e lápis e 
carteiras onde se sentavam várias crianças 
e ensinava-se a segunda série, terceira 
série, quarta série... No próprio ginásio 
não havia muitos livros. A gente fazia um 
esforço para adquirir um livro e a escola 
não tinha biblioteca. Em Martins, quando 
eu era jovem, havia apenas uma biblioteca 
na cidade”. Também questiono Angela 
acerca da geração de jovens produtos dessa 
escola de certa forma “vazia”(no sentido de 
recursos), e que mesmo assim, é possível 
verifi car muitas pessoas que se superaram, 
que são hoje pessoas de sucesso, muito bem 
preparadas, como ela explica? Ela responde 
que talvez entre as várias respostas possíveis, 
talvez possa responder que o grande esforço 
para obter uma mobilidade, a cidadania, 
mais condição de qualidade de vida, tanto 
individual como coletiva, quanto maior o 
esforço, mais se valoriza, mais é possível 
caminhar. “Entretanto da minha geração 
não foram todos (falo precisamente das 
mulheres) eu tenho várias colegas que os 
pais não fi zeram o mesmo movimento 
ou elas mesmo não tiveram a coragem de 
fazer esse enfrentamento das difi culdades. 
Era muito mais cômodo naquela época, 
fi car com os pais, casar e ter fi lhos. Porque 
ser mulher naquela época basicamente 
seria isso: ser fi lha obediente, estudar um 
pouquinho, casar e ter fi lhos.Muitas da 
nossa geração se acomodaram com isso. 
Outras não. 
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Ela continua: ““Voltando ao que me 
referi sobre a escola, hoje temos melhores 
condições para todos, porém, talvez por 
este século oferecer tantos atrativos, as 
nossas escolas, em algum sentido, tenham 
fi cado menos atrativas no cenário. Já que 
para parte da geração passada, a escola era 
o único investimento, a única diversão, o 
único local de encontrar amigos, de fazer 
amigos. Então, há uma distância muito 
grande entre uma geração e outra nesse 
sentido de oportunidades escolares e o 
esforço para alcançar algo. Acho que há uma 
mudança muito signifi cativa nesse período”.

Em 1974, Angela Paiva se submete 
ao vestibular na UFRN, para curso de 
matemática. Passa e conclui a licenciatu-
ra e o bacharelado em Matemática. Nesse 
período começa a dar aulas de matemáti-
ca em escolas particulares e estaduais. A 
vida continua uma batalha, ela ressalta: “... 
eu continuava trabalhando e estudando, 
tinha de complementar a renda. Na nossa 
família, todos tinham de trabalhar e com-
partilhar o que ganhavam para o sustento 
da família como um todo”.

Como aluna do curso de matemática, 
ela assumiu a monitoria de ciência e lógi-
ca, e se encantou desde então por lógica.  
Ao terminar o curso de matemática, isso 
em 1982, Angela se submete ao concur-
so para uma vaga de professor na área de 
metodologia da ciência para o campus de 

Santa Cruz, é aprovada e passa a lecio-
nar em Santa Cruz (cerca de 122 km de 
distância de Natal), é aprovada e passa a 
lecionar naquela cidade por aproximada-
mente dez anos. 

Entretanto, na década de 1990, o cam-
pus de Santa Cruz fecha e ela é transferida 
para o campus de Natal, com lotação no 
departamento de Filosofi a, em decorrên-
cia de seus estudos na área da Filosofi a da 
Ciência. Assim, chegando ao Departamen-
to sentiu a necessidade e a oportunidade 
de fazer uma pós-graduação. Faz então 
mestrado em Filosofi a, na área de Lógica 
na Universidade Federal da Paraíba. Os es-
tudos de pós-graduação coincidiram com 
o tempo de maternidade. Pensou na época: 
“Se eu não morrer, eu sobrevivo”. Hoje con-
clui: Deu certo, concluí a dissertação e tive 
na época meus dois fi lhos e hoje já tenho 
uma neta, Beatriz”. 

Depois fez o doutorado no Programa 
de Pós em Educação da UFRN, onde 
desenvolveu um projeto multidisciplinar 
na área de curriculum, trabalhando 
matemática e lógica, desenvolvendo a tese 
sobre a “Representação da Estrutura Lógica 
da Geometria da Cubação”. E do que trata 
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a tese? A pesquisa foi a construção de um 
conhecimento de questões lógicas relativas 
à unifi cação de teorias incompatíveis, 
que podem conviver sem necessidade de 
exclusão, a partir de aspectos da Geometria 
euclidiana de área e a Geometria de área da 
cubação.  A Professora, doutora, Angela Paiva 
explica melhor e complementa: “A cubação 
é a forma de ver o espaço, de trabalhar 
as relações de áreas, numa concepção, 
digamos, pré-científi ca ou comunal. Ou 
seja, há muitas comunidades, por exemplo, 
São Paulo do Potengi (RN), comunidades 
rurais que não fazem mensuração das 
áreas usando a geometria euclidiana. Isto é, 
medir uma área, não olhando um quadrado 
preenchido de quadrados, é o uso de outra 
forma de medir, outra forma de conceber o 
espaço, diferentemente daquela que a gente 
aprende na escola, a geometria euclidiana. 
Encontramos a origem desse conhecimento 
na civilização do antigo Egito. Os antigos 
Egípcios usavam os princípios dessa forma 
de pensar o espaço, que de alguma forma 
não foi formalizado como a geometria 
euclidiana, como a ciência padrão, de 
toda forma, é um conhecimento que 
deu sobrevivência econômica a muitas 
populações no mundo. Então esse é 
um assunto que alguns pesquisadores 
trabalham dentro da etnomatemática, 
visto que trabalhamos mais próximo de 
um conhecimento comunal, socialmente 
construído, porém, não é um conhecimento 
que se tornou cientifi co padrão, como 
ensino nas escolas, por razões diversas. A 
epistemologia, a fi losofi a da ciência vão dizer 
o que determinou ser a geometria euclidiana 
a que entrou na escola e não a geometria da 
cubação que veio desde os egípcios. Então, a 
pesquisa se desenvolveu buscando as bases 

desses dois conhecimentos e trabalhando 
do ponto de vista matematizado, ou seja, 
como uma teoria matemática que tenha 
uma estrutura lógica por trás, que elabora 
os axiomas, os teoremas, as sequências de 
um conhecimento que era trabalhado perto 
do senso comum, mas não é senso comum, 
porque esse conhecimento é validado 
pelos órgãos que controlam a economia 
agrária. Por exemplo, o pagamento de um 
imposto de um grande agricultor, dono de 
terra, quando ele vai dizer o tamanho da 
terra, do espaço, da produção dele, ele vai 
estabelecer isso em equitares, na concepção 
da geometria da cubação. Meu trabalho 
foi traduzir matematicamente essa forma 
de pensar”.

Em relação à experiência de Angela 
na gestão universitária: Em 2003, assumiu 
a vice-direção do Centro de Ciências Hu-
manas, Letras e Arte- CCHLA. Em 2006, 
concorreu à reitoria da UFRN na condição 
de candidata a vice, na chapa com o Profes-
sor José Ivonildo do Rego. Eleitos, assumiu 
a vice-reitoria em junho de 2007 até 2011 e 
acumulou a coordenação do Programa de 
reestruturação da UFRN, o REUNI.  Can-
didatou-se ao cargo de reitora em 2010 e, 
eleita, assumiu o mandato em 28/05/2011, 
permanecendo até 28 de maio de 2015. 
Reeleita, em novembro de 2014, seu novo 
mandato inicia em maio e terminará em 
meados de 2019.
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E
stela Maria de Araújo de Carvalho 
nasceu na cidade de Belém de Maria, 
no estado de Pernambuco. Porém, o 

seu destino tinha como rumo o Rio Grande 
do Norte e aqui chegou ainda criança, 
com seus pais. Seu pai era empresário 
da área de transportes. Pergunto quem é 
Estela hoje e ela responde firme: professora 
aposentada da Universidade e assessora 
da Reitoria atualmente. As respostas 
diretas e precisas talvez venham de sua 
formação: das ciências exatas. Estela se 
formou na primeira turma que entrou no 
curso de matemática da UFRN em 1966. 
É licenciada e bacharel em matemática e 
mestre em matemática aplicada. Ainda 
como aluna da UFRN, Estela faz um Curso 
de Formação de Professores para o Ensino 
Médio e se submete a um concurso público, 
onde é aprovada e passa a lecionar na 
melhor escola pública da cidade na época, 
o Atheneu Norte-rio-grandense, fundado 
em 1834. O fôlego e a inteligência da jovem 
Estela foi estendendo. Com isso, ela passou 
a lecionar também em outras escolas, como 
o Marista e o Auxiliadora, além da Escola 
Agrícola de Ceará-Mirim.  No Atheneu, 
chegou a ser diretora do turno matutino da 
Escola, ela explica: “Os meus colegas que 
me viram com essa veia administrativa e 
disseram: vai lá! Tudo eu queria dizer como 
se resolvia, sempre fui assim”.

Quando Estela conclui o curso de 
matemática, a própria UFRN lhe impôs seis 
turmas para lecionar, só para começar, isso 
era em 1970. Em 1972, a UFRN abre con-
curso para professor, Estela passa no con-
curso e termina a sua segunda graduação 
em matemática, agora no bacharelado, dan-
do prosseguimento a sua carreira na UFRN.

Em 1979, começa o seu mestrado na 
UNICAMP - Universidade Estadual de 
Campinas - SP. Ela explica: “Fiz mestrado 
em matemática aplicada, estudei análise 
numérica, que é o estudo dos sistemas, 
onde me concentrei nos métodos de 
Newton e quase Newton, que são métodos 
numéricos para resoluções de sistemas”. 
Pergunto se nesses estudos tão “duros” 
caberia a poesia em sua vida: “Claro, gosto 
de Vinicius de Morais, o poema é uma 
sequência, a matemática trabalha em cima 
de sequência”. Em relação à métrica, nada 
se compara a Drummond, quando escreve: 
“No meio do caminho tinha uma pedra. 
Tinha uma pedra no meio do caminho”.
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Em 1985, Estela Maria, voltando do 
mestrado, preside a Comissão de criação do 
Departamento de Informática e Matemática 
Aplicada do Centro de Ciências Exatas e da 
Terra e se torna sua fundadora. E não para 
por aí, é fundadora também do Curso de 
Ciências da Comunicação.

Acerca de como ela vê, hoje, a pesquisa 
e o ensino da matemática na UFRN, Estela 
afirma “Avançou muito, há um conhecimen-
to maior de aplicação do próprio conheci-
mento da matemática e a tecnologia não ex-
iste hoje sem a matemática”.

Em plena carreira de docente na UFRN, 
Estela Maria, em 1992, com apenas quarenta 
e sete anos, aposenta-se. Naquele período, o 
governo Collor fez grande campanha com 
garantias para os servidores federais se 
aposentarem. Com isso, muitos professores 
aderiram ao sistema.

Passados mais ou menos quatro anos 
fora da UFRN, Estela é convidada nova-
mente para retornar, agora seria para im-
plementar o sistema de saúde da UFRN, na 
gestão do então reitor Prof. José Ivonildo 
Rego. É criada, assim, a CAURN - Caixa 
Assistencial Universitária do Rio Grande do 
Norte, e Estela passou cinco anos como Su-
perintendente a partir de então da CAURN.

Entretanto, atendendo a um convite, 
ela assume um cargo, de 2004 a 2008,  de 
Secretária Municipal Adjunta de Adminis-
tração da Prefeitura de Natal.

Em janeiro de 2009, ela volta para a 
UFRN, dessa vez, para fazer parte da equi-
pe do REUNI - Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais, como Assesso-
ra Administrativa. Sobre esse trabalho, ela 
declara: “Eu me surpreendi comigo mes-
ma, como eu conhecia a Universidade”. A 
jovem, que entrou em 1966, construiu um 
caminho de docente e administradora, hoje 
é responsável pelas obras da UFRN e conti-
nua com muita disposição. Que assim seja.
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O paraíso 
dentro do 

Campus: 
Qual é 
 o seu?

por Mika Hakkinen 
e Júlia Carvalho 

Agecom
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M
uitas opiniões transcendem faixas 
etárias e convergem num único 
denominador comum: as áreas 

verdes. Para a servidora Geaneide Lima, 
50, a arborização se mantém preservada 
no Centro de Tecnologia (CT) do campus 
e traz o que ela destaca como ”calmo 
e tranquilo”. Assim como a estudante 
Mariana Holanda, 21, que faz graduação 
em Ciência e Tecnologia e adora a praça de 
arquitetura, não muito distante do CT, “por 
ser arborizada, ventilada e ter sombra”. 
E ela não esquece de pontuar a tomada 
disponível no local para carregar o seu 
smartphone.

Da mesma forma que extremos podem 
vir a convergir, os servidores Cícero Oliveira 
e Aureliano de Souza elegeram, por motivos 
opostos, o mesmo local favorito no campus: 
o lago artificial da reitoria,  sinônimo de 
calma e tranquilidade para Aureliano, 
40, que descreve a cantina do local como 
silenciosa e arejada, finalizando os elogios 
com o predicado “agradável”. Outrossim, é 
a movimentação da outra parte do prédio 
que voltam os olhares do fotógrafo Cícero, 
47, ao local, que caracteriza o ambiente 
como descontraído e cheio de gente para 
bater um papo.

A versatilidade da Universidade é ta-
manha que há quem diga que alguns 
espaços no Setor V são propícios para 
namorar. Na rotina puxada, muitas vezes 
quem trabalha aqui deixa passar desaperce-
bida a riqueza encontrada nos locais, que, 
além de um ambiente de trabalho, pode 
ser um espaço de refúgio, de recarregar 

as energias, de lembranças e emoções, só 
depende de como você o enxerga. E aí, já 
parou para pensar no seu lugar preferido 
na Universidade?

A resposta de muitos está na necessi-
dade de uma área de convivência em meio 
à rotina agitada. Entre o Setor de aulas II e 
IV, um espaço para relaxar, conversar um 
pouco e se atualizar nas redes sociais com 
a internet sem fio disponível. Dentro da 
UFRN, esses locais são apontados como os 
preferidos pela maioria dos alunos e servi-
dores que precisam passar grande parte do 
dia aqui. Para a estudante Amanda Macê-
do, que cursa Comunicação Social, é a 
oportunidade para diminuir o ritmo entre 
as aulas e o estágio na Universidade.

“Para mim, o ventinho que corre lá e as 
árvores são muito agradáveis. É um espaço 
com a possibilidade de relaxar. Mesmo 
estando em um centro da capital, o campus 
nos dá oportunidade, nesses locais de con-
vivência, de aproveitar um tempo livre com 
a calma que só a natureza dá. É um oásis 
dentro da capital”, conta a estudante. 
E não importa se você passou um dia, ou 
os anos da graduação, ou uma vida de tra-
balho na UFRN, há uma coisa que sempre 
deixam marcas por quem passa por aqui: 
as ambientações. Departamentos, centros, 
salas de aulas, tudo na Universidade Fed-
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Rio Grande do Norte (UFRN) tem sua pe-
culiaridade. E talvez seja esse conjunto es-
trutural que atende a expectativas diversas, 
um fator primordial que gera vínculo afeti-
vo à Universidade. 

A partir dos primeiros 126 hectares 
precursores na construção do campus na 
década de 1970, a UFRN conta atualmente 
com cinco setores amplos, subdividos em 
áreas; além de um centro de convivência 
que reúne bancos, lanchonetes, restauran-
te, livraria e farmácia; de uma praça cívi-
ca, construída para dar suporte a eventos 
variados e de expressividade como a CI-
ENTEC; e da Biblioteca Central Zila Ma-
mede, prédio que resguarda um imenso 
acervo de livros, trabalhos e documentos 
oferecidos ao público interno e também 
externo à Instituição. 

Para a arquiteta Tamms Moraes, forma-
da na Instituição, os espaços de convivên-
cia oferecidos pela Universidade ainda são 
poucos para a demanda de servidores e 
alunos que circulam no campus, ainda que 
a Universidade seja dotada de uma grande 
estrutura física. “O que eu vejo, enquanto 
arquiteta e urbanista, são número de va-
gas [em cursos] cada vez maiores e menos 
espaços de convivência sendo oferecidos. 
Em cursos como Ciência e Tecnologia, que 
oferecem mais de 100 vagas por turma, 
nós vemos alunos sem ter onde sentar para 
conversar.”

Para a também arquiteta Taluanne Bal-
bino, os espaços de convivência, no caso da 
UFRN, por ser uma instituição universi-
tária de grande porte, são imprescindíveis. 
“Temos espaços de circulação, espaços de 
preservação, espaços de contemplação e de 
lazer. Todos esses espaços propiciam a inte-
gração entre as pessoas. Dentro da UFRN, 
isso é muito importante, o ambiente 
acadêmico forma muitos profissionais, e 
grandes ideias também podem sair de fora 
da sala de aula. Esses espaços de convivên-
cia propiciam a esses alunos vivenciarem a 
interação social”.

Da antiga arquitetura do Setor II até 
o recém-inaugurado e moderno prédio 
Centro de Ciências Exatas e da Terra, passear 
pelo campus central da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte é trilhar 
um passeio no tempo, na diversidade e na 
harmonia que tal heterogeneidade provoca.  
A experiência das ambientações depende 
da criatividade e do olhar de quem as 
usufrui e aprecia, tornando cada espaço do 
campus universitário o de nossas casas. 
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N
o início da década de 1970 poderíamos 
chegar ao campus a partir do prédio  
da Escola de Engenharia, que hoje 

abriga o Departamento de Artes. Um prédio 
longo, pesado, ancorado no chão, com 
janelas escondidas por elementos vazados 
de concreto. Nada lembrava os elementos 
da arquitetura do modernismo inicial, 
com suas transparências, grandes espaços 
abertos, panos de vidros, convivência livre. 
De toda forma, os tempos eram outros, o 
país ainda vivia uma ditadura militar. 

A primeira impressão que nos passa é 
que tudo foi planejado para viver separado, 
em um determinado bloco se assiste às 
aulas; em outro se tem lazer; em outro, os 
laboratórios etc. Um sistema de circulação 
que separa os pedestres, leva-os ao seu 
destino direto, sem muito convívio. Assim, 
nasceram as “janelas suíças” que mesmo 
abertas esbarram o vento. São grandes 
blocos de paredes concreto, a exemplo do 
prédio da Reitoria, da Biblioteca Central 
Zila Mamede, de alguns laboratórios, 
entre outros. 
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Para os especialistas, essa arquitetura 
implantada no início do campus é denom-
inada de “Brutalismo Inglês”. De forma 
direta e simples, entende-se como uma 
tendência do panorama arquitetônico 
moderno internacional, no período após a 
segunda guerra mundial, até pelo menos 
fins da década de 1970. A principal carac-
terística é a utilização do concreto armado 
deixado aparente, sem levar em conta os 
conceitos propriamente.

A observação em relação à convivência 
é apenas um aspecto. Na área técnica, vale 
ressaltar a preocupação dessa arquitetura 
com os materiais naturais, a pedra, o 
granito, a utilização de “beiras” para 
diminuir a incidência solar, reduzindo 
a carga térmica etc. Já se construía uma 
arquitetura com preocupações com o 
conforto ambiental, que hoje a palavra de 
ordem é “sustentabilidade”.

Claro que o campus foi crescendo e, 
em meados de 1978 é construído o “centro 
de convivência”, pelos arquitetos Marizo 
Victor ( hoje prof. do depto. de Arquitetura) 
e Hiran César, com o objetivo de troca de 
informações e convivência.

Em 1990, são construídas passarelas 
interligando os vários centros acadêmicos, 
confirmando a necessidade de integração 
da comunidade universitária.

Em entrevista com o arquiteto 
Nilberto Gomes, da Superintendência de 
Infraestrutura da UFRN, para Gente, ele nos 
confirma que: “Estamos hoje em processo 
de criação e implantação de um projeto que 
denominamos de ‘corredores verdes’, que são 

espaços estruturantes de interligações, dentro 
do campus, capazes de ligar os centros, praças, 
blocos de aulas, a partir de vias verdes”.

Em relação à existência de algum 
projeto de integração entre arquitetura e 
arte e de como a arquitetura pode receber 
intervenções ou objetos escultóricos, 
Nilberto responde: “Um projeto específico, 
sistematizado ainda não existe, porém, os 
novos prédios construídos e em construção 
já abrigam, no início, obras de arte ou 
elementos de linguagem artística. Como 
o caso do prédio de Educação Física, 
assinei um painel em aço perfurado, 
que sugere figuras gráficas que lembram 
movimentos de atletas. O mais novo prédio 
dos laboratórios das novas engenharias 
chamado de ‘Minhocão’ abriga um grande 
painel com destino para as artes, bem 
como o prédio do Instituto Ágora (Línguas 
e Literatura Estrangeiras Modernas). Há 
também na Infraestrutura um pensamento 
de absorver e estimular a comunidade 
artística a propor uma ocupação artística, 
onde e como ainda não sabemos, porém, 
estamos abertos ao diálogo.” 

Isso remete ao que Jorge Luis Borges, em 
seu livro Atlas (1984), escreveu sobre sua 
visita ao Egito: “ A uns trezentos ou quatro-
centos metros da Pirâmide me inclinei, peg-
uei um punhado de areia, deixei-o cair silen-
ciosamente um pouco mais adiante e disse 
em voz baixa: Estou modificando o Saara”.
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SOBRE O
 EDIFÍCIO
 DA DASS

por Luiz Ricardo
 de Carvalho

O projeto de reforma e ampliação 
da sede da Diretoria de Atenção 
à Saúde do Servidor da UFRN 

foi solicitado à Superintendência de 
Infraestrutura da Universidade para 
cumprir requisitos do Subsistema Integrado 
de Atenção a Saúde do Servidor – SIASS, 
instituído em 2009 pelo Governo Federal 
como uma das estratégias na consolidação 
da Política de Atenção à Saúde do Servidor 
– PASS. A edificação abriga as instalações 
de uma unidade de atendimento aos 
servidores públicos federais do estado 
do Rio Grande do Norte demandantes de 
procedimentos relativos à segurança e à 
salubridade no trabalho, além de atividades 
de apoio jurídico, assistencial e funcional 
aos servidores da Universidade.

Imbuído da tarefa, resgatei um 
trabalho curricular elaborado quando 
cursava o mestrado no Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da própria UFRN, na disciplina Análise 
Pós-Ocupacional (APO), ministrada pela 
professora Gleice Azambuja Elali. No ano 

de 2007, em conjunto com os arquitetos 
Anne Lisa Medeiros Passos e Rodrigo 
Porto Oliveira, foi elaborada uma APO 
da edificação que sediava as atividades 
assistenciais da DASS, a qual nos deu 
condições de traçar um diagnóstico das 
condições da edificação sob diversos 
aspectos, permitindo-nos recomendar 
medidas corretivas para sanar ou ao menos 
minimizar as deficiências encontradas.

A edificação existente, um galpão 
construído provavelmente na década 
de 1970, abrigara inicialmente a oficina 
mecânica da antiga Escola de Engenharia, 
sendo utilizada posteriormente para abrigar 
instalações do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo. Após a mudança do curso para 
o Setor de aulas IV, o prédio sediou funções 
administrativas da Instituição até o início da 
década de 1990, quando foi reformado para 
a implantação das atividades assistenciais 
aos servidores e estudantes da UFRN. 
Ao longo dos anos, com o incremento 
dos programas e serviços destinados a 
atender as necessidades da comunidade 
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universitária, a edificação tornou-se 
insuficiente e obsoleta, necessitando de 
diversas adequações e também de uma 
significativa ampliação. Com a implantação 
do SIASS, e com o consequente aporte de 
recursos para preparação de espaço físico e 
instalação de equipamentos, o atendimento 
às demandas detectadas pôde ser viabilizada.

A partir de um programa de necessi-
dades elaborado em conjunto com a equipe 
técnica da DASS e considerando o diag-
nóstico elaborado após a APO, foi definido 
o porte da intervenção, composta por uma 
reforma completa da edificação existente e 
de uma significativa ampliação. 

Trata-se de uma edificação de uso misto, 
ou seja, com múltiplas atividades, no âmbi-
to da assistência aos membros da comuni-
dade universitária e aos servidores federais 
do estado. O edifício da DASS foi elaborado 
para abrigar uma equipe multiprofissional 
de Promoção à Saúde, com cerca de 200 
pessoas trabalhando alternadamente, em 
até três turnos, no sentido de atender tanto 
as demandas internas da UFRN quanto as 
da unidade do SIASS.

A unidade do SIASS foi estruturada para 
atender os órgãos federais sediados no RN, 
nas ações de Perícia e Vigilância em Saúde 
do Trabalhador. Estimava-se que seriam 
atendidos cerca de 30 órgãos, representados, 
à época, por 12.000 servidores. As outras 
atividades previstas para a edificação 
relacionam-se aos programas de Assistência 
à Saúde e Qualidade de Vida dos membros 
da comunidade universitária, com atividades 
no âmbito ambulatorial e diagnóstico, de 
baixa complexidade.

Tratando-se de um edifício destinado 
a abrigar, entre tantas outras, funções 
de assistência à saúde, cujas edificações 

precisam obedecer a diversos requisitos 
normativos, o projeto foi significativamente 
condicionado por essa característica. 
É comum nesse tipo de edificação a 
subordinação da forma do edifício às 
funções a que se destina, principalmente 
na obediência a fluxos pré-definidos entre 
os ambientes, para garantir as necessárias 
condições sanitárias. O bloco principal, 
que corresponde à área de ampliação, 
foi concebido em três pavimentos, 
aproveitando a topografia em declive do 
terreno. Dessa forma, o pavimento térreo 
foi destinado às atividades de assistência 
à saúde, ambulatoriais, inclusive com um 
pronto-atendimento. O pavimento inferior 
ao térreo foi destinado a ambientes de 
apoio às atividades realizadas na edificação. 
Há, ainda,  duas salas de reuniões com 
acesso independente, as quais poderão 
ser utilizadas também pela Diretoria de 
Desenvolvimento de Pessoas da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas, situada na 
vizinhança. O pavimento acima do térreo 
foi destinado às atividades de Perícia e 
Vigilância em Saúde do Trabalhador. 
Quanto ao antigo prédio, foi destinado a 
atividades técnicas e administrativas da 
DASS, propondo-se a demolição de parte da 
edificação para melhorar o desenho das vias 
no entorno da construção, considerando o 
incremento do fluxo de veículos no local.

Com relação às características 
construtivas, a ampliação foi posicionada 
seguindo a orientação solar, com as principais 
aberturas posicionadas no sentido norte/sul. 
O posicionamento da edificação, combinado 
com a construção de amplos beirais e uma 
sanca contendo elementos vazados na 
fachada sul, tiveram como objetivo criar áreas 
de sombra sobre a construção, diminuindo a 
carga térmica em seu interior.





A implantação de janelas envidraçadas 
permitirá a utilização de iluminação natural 
na maior parte do dia. Essas medidas obje-
tivaram a redução do consumo de energia 
elétrica na edificação. No futuro, caso haja 
interesse e viabilidade econômica, pode-se 
instalar placas fotovoltaicas na cobertura 
para captar energia solar, assim como uti-
lizar as calhas do telhado para captar águas 
pluviais. As paredes externas foram revesti-
das com cerâmica esmaltada, atendendo a 
objetivos estéticos e funcionais, reduzindo 
a necessidade de serviços de manutenção 
das fachadas. A edificação existente, refor-
mada, foi construída na posição ortogo-
nal em relação à direção do sol, portanto, 
uma de suas fachadas está voltada para o 
poente. Já havia uma arborização significa-
tiva protegendo essa fachada, mesmo assim 
,foi proposta a instalação de esquadrias de 
pequenas dimensões para evitar o excesso 
de radiação solar no interior dos ambien-
tes. Na fachada leste, as esquadrias foram 
projetadas com película reflexiva, para 
diminuir a penetração da radiação solar 
no período da manhã; e à tarde, a própria 
sombra da edificação produzirá seus 
efeitos positivos.

A edificação foi projetada com quatro 
acessos. O principal está localizado no 
pavimento térreo, que pode ser acessado 
diretamente sem elementos de circulação 
vertical. Um segundo acesso importante 
será localizado na área existente do prédio, 
próximo ao principal, onde funcionarão 
as atividades administrativas da unidade. 
O terceiro será localizado no pavimento 
inferior, também acessado diretamente, 
devido ao perfil do terreno, por onde se 
dará a entrada dos funcionários da unidade 
e onde foram posicionados os auditórios, 

que também servirão às unidades da 
Universidade localizadas em edificações 
vizinhas. O quarto acesso, também no 
pavimento inferior, servirá para atividades 
de apoio logístico.

Todos os acessos são voltados 
diretamente para vias de circulação de 
veículos existentes no local. Os pavimentos 
da edificação serão interligados por 
escadas e plataformas para portadores de 
necessidades especiais. Toda a edificação foi 
concebida de acordo com as prescrições da 
norma NBR 9050, que trata da acessibilidade 
universal, em sua versão vigente à época 
da elaboração do projeto. Da mesma 
maneira, as áreas destinadas à assistência 
à saúde foram projetadas obedecendo aos 
requisitos da RDC 50/2002 da ANVISA, a 
principal norma reguladora de projetos de 
Estabelecimentos de Assistência à Saúde.
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N
este ano, tivemos contato com a 
Mostra Laboratório Participativo 
De Fora Adentro - A Cidade e Seus 

Sentidos, idealizado e executado pelo an-
tropólogo e artista multimídia Maurício 
Panella. Conforme o idealizador, esse pro-
jeto visava “ampliar e dar continuidade 
às investigações de cunho teórico, desen-
volver e aperfeiçoar métodos de formação 
pedagógica já elaborados, assim como dar 
novos passos em direção à elaboração, à 
criação e à difusão de mídias interativas cri-
ativas que permitam ao público acessar os 
conhecimentos científicos e as discussões 
que o projeto o Projeto De Fora Adentro- 
Cartografia dos Sentidos aborda”; proje-
to este que se fez presente em atividades 
/ eventos anteriores, tais como: a 62º Re-
união da SBPC, em 2010, em Natal-RN; e o 
Evento Internacional Rio+20, em 2012, em 
parceria com a Secretaria de Ciência e Tec-
nologia do Município, a convite do MCTI e 
do Museu Casa da Ciência (UFRJ). 

O contato com o “mapa gigante”, fer-
ramenta artística e pedagógica importante 
do projeto em questão, abriu a possibili-
dade de pensar na elaboração de um pro-
jeto de pesquisa junto ao Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo que tratasse 
de explorar uma abordagem trans-escalar, 
que enfatizasse o diálogo entre o macro e o 
micro (totalidade e particularidades), e que 
entendesse a totalidade e o fragmento como 

componentes de um objeto único. Desse 
modo, espera-se que o diálogo entre essas 
escalas favoreça a compreensão relacional 
entre elas, de forma a evidenciar também 
uma busca de reunião – em detrimento de 
uma oposição – entre os dados técnicos 
(especificamente as bases cartográficas), 
geralmente, nas pesquisas e nas experiên-
cias sensoriais  acerca do objeto CIDADE. 
Ou seja, a uma cartografia como dado 
técnico (mapas) incorpora-se a possibil-
idade de construção de cartografias cor-
porais (corpografias), subjetivas, íntimas e 
sensoriais. Esse trânsito entre cartografias 
(da técnica para a subjetiva, e vice-versa) 
possibilita  transpor os limites do tecnicis-
mo e da percepção sensível.

A fim de alcançar esse objetivo, foi 
elaborado um projeto de pesquisa intitulado 
“Encontros de Rua: a cidade como 
laboratório de experiências sensoriais”, de 
autoria da mestranda do PPGAU-UFRN, 
Ana Luiza Silva (Analu) e da recém-formada 
em Arquitetura e Urbanismo da UFRN 
e recém-ingressa no PPGAU-FAUFBA, 
Bárbara Rocha (Babina). Para tanto, foram 
necessárias algumas conversas com o 
antropólogo e artista Maurício Panella. 

O referido projeto, aprovado pela 
PROPESQ-UFRN, reúne um conjunto de 
propostas em pontos em comum. Apresen-
ta A CIDADE como objeto de estudo, ex-
perimentação, criação e intervenção. Apre-
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senta, ainda, a experiência sensorial como 
ponto central, enfatizando a necessidade 
de se retomar a lógica do “tempo lento”, do 
observar, do ficar, do contemplar, do olhar 
atento, do encontro em detrimento da lógi-
ca do “tempo acelerado”, do passar, da ve-
locidade, do imediatismo, do não encontro.

Essas ações visam promover uma 
reflexão da produção e apropriação de 
nossas cidades na contemporaneidade, 
que, ao privilegiar a natureza tecnicista, 
empreendedorista e mercadológica, cada 
vez produzem espaços de não encontro, 
afastando assim a possibilidade de 
experiências que fortaleçam o uso da RUA 
como espaço por excelência da vitalidade do 
encontro, da copresença, das sociabilidades, 
do cuidado e das corresponsabilidades. 

Enfatizamos, dessa forma, a necessi-
dade do estabelecimento do diálogo entre 
os conceitos trabalhados (e seus opostos 
metodológicos): cotidiano, copresença, so-
ciabilidade, tempo lento / tempo acelerado, 
pertencimento, JunkSpace, bem como o es-
treitamento de relações entre os conceitos 
utilizados e a sua aplicabilidade prática, ou 
seja, optamos por trabalhar com  uma abor-
dagem que busca a quebra de barreiras en-
tre o que se teoriza e o que se pratica. 

O projeto de pesquisa é constituído por 
04 (quatro) propostas dialogadas de planos 
de trabalhos apresentados em forma de re-
sumos: De Fora adentro: Cartografia dos 
Sentidos; Cartografia do Junkspace; Grafi-
cadernos de rua – Parte 1: desenhando as 
ruas da Cidade Alta e Ribeira, Natal/RN; e 
Cartografias da ação: Experiências de rep-
resentação na Vila de Ponta Negra.

Figura 1 – discussão inicial em grupo
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Desde a aprovação do projeto, já foram 
realizadas algumas atividades tendo o mapa 
gigante como suporte, atividades estas que 
tiveram como públicos-alvo discentes da 
graduação e da pós-graduação, bem como 
ações vinculadas à extensão, que incorpor-
aram integrantes para além de grupos vin-
culados à Universidade (Figura 1).

A título de exemplificação, apresento 
uma atividade, vinculada ao plano de 
trabalho “Cartografia do Junkspace”, 
que articulou formação (uma disciplina 
da pós-graduação) com extensão (uma 
ação de extensão cadastrada no sistema 
SIGAA. A atividade foi intitulada “Natal: 
cidade-colagem”.  Em resumo, a referida 
ação propunha ser uma atividade lúdico-
didática relacionada à percepção da 
cidade de Natal a ser realizada sobre o 
mapa gigante elaborado por Mauricio 
Panella. Objetivou-se refletir acerca das 
modificações espaciais ocorridas em Natal 
e em suas regiões limítrofes, de 2006 em 
diante, época posterior à concepção do 
mapa gigante. Para isso, foram realizadas 
colagens (removíveis) sobre o mapa com 
imagens de espaços atuais da cidade (Figura 
2). Além disso, foi realizada uma atividade 
sobre a imagem e o imaginário da cidade 

que está sendo construída/destruída, a 
partir da exposição de folhetos publicitários 
de empreendimentos imobiliários e de 
fotografias do urbano, a fim de construir 
uma crítica acerca da produção espacial 
de Natal e  refletir sobre em que cidade 
gostaríamos de viver.

Essa análise, com reflexão crítica,  gerou 
um produto construído coletivamente 
a partir da discussão apreendida pelos 
participantes. O grupo foi dividido 
em subgrupos e cada um apresentou 
proposta que foi discutida no coletivo. 
Apresentaremos uma delas.

A proposta do grupo de Vinícius 
Galindo (discente do Mestrado - PPGAU / 
UFRN), Marina Régis (recém-formada em 
Arquitetura e Urbanismo – UFRN), Már-
cia Silva de Oliveira (PPGAU/UFRN. Ela 
é Geógrafa e está desenvolvendo sua tese 
de doutorado tendo como objeto empírico 
de estudo o bairro de Nova Descoberta e 
teceu várias considerações sobre a prática 
cotidiana do lugar) e Maurício Panella foi 
trabalhar em trecho do bairro de Nova De-
scoberta e refletiu sobre a observação de 
que a área revela em sua vitalidade urbana.

O grupo utilizou um recurso interes-
sante, assim relatado por Analu: “ao en-
contrar um folder de venda de um edifício 
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vertical multifamiliar junto aos materiais 
disponíveis da oficina, o grupo percebeu 
que todo o texto utilizado para vender o 
empreendimento como um lugar atrativo 
era baseado em características que de fato 
já existem em uma região de maior saúde 
social como Nova Descoberta. Assim, eles 
substituíram as imagens do empreendi-
mento por imagens que fizeram de uma 
proposta de praça. Desse modo, possibili-
taram que percebêssemos que a publicidade 
estava vendendo o que, de fato, a cidade já 
possui” (Figuras 3 e 4).

A atividade nos possibilitou ter uma 
primeira experiência de compartilhamen-
to de assuntos do projeto de pesquisa, de 
forma a estabelecermos parâmetros vin-
culados à aplicabilidade dos conceitos 
para as próximas atividades, fortalecendo 
a ideia dos “encontros” DE RUA, funda-
mentalmente!

Figura 2 – Sobreposição das imagens dos Junkspaces sobre mapa gigante

Figura s 3 e 4 – folder antiempreendimento 1 e 2

51





Miradas 
afetivas

 para 
acolher

 e narrar
 a alma de

 Natal
por Josimey

 Costa da Silva

pesquisa



Quantas cidades cabem em Natal? 
Quais são invisíveis aos olhos de-
savisados e quais se exibem, sem 

cerimônias, a quem a olha com afeto sensí-
vel? Como mirar e descobrir essas cidades 
dentro de Natal e admirá-las, compreendê
-las e fazê-las também nossas, inteligíveis 
até o ponto em que voltam a escapar ao 
entendimento?

Essas são as interrogações de partida 
da pesquisa “A comunicação urbana nos 
centros históricos de Natal: expressões 
simbólicas e fluxos da cultura”, financiada 
pela UFRN a partir de 2012 e ainda em 
andamento.1 Pensamos que a comunica-

1  Equipe da pesquisa: Profa. Dra. Josimey 
Costa da Silva (coordenadora), Profa. Dra. Angela 
Maria Almeida, Doutorando Thiago Tavares das 
Neves, Me. Vanessa Paula Trigueiro, Me. Alan Soa-
res Bezerra, Mestrando Maurìcio Pereira Martins 
e Especializando Jefferson Bruno de Sousa Cabral; 
Graduada Patrícia de Souza Nunes, Graduandos 

ção urbana implica na relação entre pes-
soas e objetos culturais. Os centros urba-
nos históricos, indistintamente, originam 
expressões simbólicas e sintetizadoras das 
cidades, que são simultaneamente arcaicas, 
locais e universais, contemporâneas. Tam-
bém entendemos que as mídias da comu-
nicação urbana são causa e efeito de modos 
de ser e de agir. 

Esses pressupostos animam a pesquisa, 
que tem, atualmente, foco em Natal-RN. 
Nos centros históricos da cidade (Rocas, 
Ribeira e Cidade Alta), investigam-se hábi-
tos urbanos de consumo simbólico e mar-
cas na paisagem na forma de posturas, ges-

Taiane Cristina, Medeiros Silva, Mariana Ceci Fran-
ça e Silva, Águida Maria da Silva Cunha e Tatiane 
Cristina Lourenço da Silva (bolsistas de Iniciação 
Cientìfica).

54



55



tos, olhares, edificações, eventos, suportes e 
linguagens da comunicação urbana e seus 
restos, que marcam as vias públicas. Assu-
me-se a deambulação como método; a etno-
grafia e a fotografia como registros do am-
biente; a hermenêutica e a semiótica como 
possibilidades interpretativas dos símbolos 
que compõem a comunicação urbana. 

A investigação se dá por miradas afeti-
vas com suporte teórico e o ensaio é a forma 
preferencial de relato. A equipe de trabalho 
do projeto inclui estudantes de graduação e 
de pós-graduação, técnicos especializados 
e colaboradores externos. A sua formação 
multidisciplinar contribui para uma apro-
ximação mais abrangente dos fenômenos 
em foco, permitindo o aporte de eixos con-
ceituais complementares e uma etnografia 
mais rica em nuances. Dessa maneira, o 
estudo poderá contribuir com dados inte-
ligíveis para diversas áreas, como Comu-
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nicação Social, Antropologia, Arquitetura, 
Geografia, Psicologia e História no sentido 
de ampliar a compreensão da sociedade 
contemporânea por meio de um olhar mais 
detido sobre Natal.

As visitas de reconhecimento em-
pregam câmeras fotográficas e registros 
sonoros de escritos do observado, e têm 
ocorrido tanto em grupo (que chamamos 
expedições urbanas) como individuais, na 
forma de caminhadas observantes, como 
a figura do flâneur (morador das metró-
poles industriais europeias) descrito Wal-
ter Benjamin (1989), aquele que caminha 
solitariamente pela cidade, observando-a. 
Seguimos os protocolos metodológicos es-
tabelecidos a partir do aparato conceitual 
indicado e iniciamos visitas de reconheci-
mento aos bairros de Cidade Alta2, Ribeira3 
e Rocas4. Os registros sonoros, visuais e es-
critos feitos nas observações em grupo dos 
locais apontados configuram uma aproxi-
mação afetiva e estética dos habitantes dos 
bairros e frequentadores, em sua partici-
pação como vendedores, compradores ou 
visitantes. Os relatos escritos e os ensaios 
fotográficos que lhes correspondem es-
tão formando um banco de imagens e um 
acervo textual de informações (percepções, 

2  Realizada em 18/03/2016. Participantes: 
Josimey Costa, Jefferson Cabral, Patrìcia Nunes e 
Taiane Medeiros.
3  Realizada em 08/05/2016 com a partici-
pação de Patrícia Nunes e Águida Cunha.
4  Realizada em 23/05/2016, segunda-feira, 
dia da feira livre na Rua Olavo Bilac, 65. Partici-
pantes: Josimey Costa, Angela Almeida, Jefferson 
Cabral, Taiane Medeiros, Patrìcia Nunes e Águida 
Cunha.

reflexões e produções literárias diversas) 
que deverão constituir uma página digital 
ainda em construção. 

Esses relatos e ensaios configuram uma 
experiência, a um só tempo, sensível e ra-
cionalizada, o que denominamos, no con-
junto com os outros relatos e ensaios, de 
miradas afetivas com foco interpretativo. 
As miradas afetivas, para os interesses des-
ta pesquisa, estão sendo realizadas como 
uma maneira não só de compreender cada 
bairro e suas manifestações próprias mas 
também como tentativa de aproximação 
da própria alma da cidade,  pois, como já 
disse o psicólogo norte-americano e ana-
lista junguiano, James Hillman, em 1980, a 
alma da cidade é a alma do mundo. Ainda 
hoje e para a nossa pesquisa, é também a 
alma de cada um de nós.
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A partir de um estudo de caso na 
cidade de Natal, o livro digital da 
Edufrn, “Ambiente criativo: estudo 

de caso na cidade de Natal/RN”, de autoria 
do Prof. Fernando Manuel Rocha da Cruz, 
do Departamento de Políticas Públicas da 
UFRN, identifica e caracteriza os principais 
setores criativos e propõe repensar a vida 
pública e as prioridades políticas no Brasil, 
por meio de um olhar mais atento sobre a 
cultura e sua dimensão econômica com 
consequências para a qualidade de vida das 
populações. 
O projeto gráfico foi desenvolvido por 
Rafael Campos, a partir das ilustrações de 
ícones arquitetônicos de Natal feitas por 
Michele Holanda, ambos do setor de design 
da Edufrn. Confira nas próximas páginas 
o prefácio do livro e algumas ilustrações 
feitas exclusivamente para a publicação. 

ambiente
criativo

livro | edufrn
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A cidade criativa pode ser identifica-
da pelos seus bairros culturais, pela 
existência de territórios criativos ou 

pela dinâmica de uma classe criativa. Inde-
pendentemente de classificarmos uma ci-
dade como criativa, podemos conceber que 
existe um ambiente criativo responsável 
pelo desenvolvimento da criatividade em 
ambientes organizacionais, mas também 
na própria dinâmica urbana e participação 
pública. A criatividade – fenômeno social 
– é um elemento relevante e primordial, 
mas não é o único que contribui para o 
desenvolvimento do ambiente criativo. A 
partir da cidade de Natal, no estado do Rio 
Grande do Norte, procuramos identificar e 
caracterizar estatisticamente os principais 
setores criativos. Desse modo, partimos 
para a aplicação de entrevistas semiestru-
turadas nos três principais setores criativos: 
em pesquisa, arquitetura e publicidade.  

Para além da proposta de um quadro-sín-
tese de análise dos setores criativos na ci-
dade de Natal, a pesquisa permitiu propor 
um modelo de análise do ambiente urba-
no de uma cidade que tem por principais 
dimensões: a população, os recursos cul-
turais, as redes e as políticas públicas.
Nesse sentido, acreditamos que os agentes 
dos setores culturais, funcionais e econômi-
cos, bem como as autoridades políticas em 
nível federal, estadual e municipal, podem 
em conjunto contribuir para esse desen-
volvimento do ambiente criativo com con- 
sequências econômicas, sociais e culturais. 
Hoje, a valorização da qualidade de vida 
passa pela inclusão e ponderação da di-
mensão cultural e estética, nos mesmos 
termos das dimensões econômica, social e 
política. Assim, acreditamos que este livro 
propõe, no Brasil, repensar a vida pública 
e as prioridades políticas por meio de um 
olhar mais atento sobre a cultura e sua di-
mensão econômica com consequências 
para a qualidade de vida das populações.

Fernando Cruz

Para download 
do livro, acesse: 
www.repositorio.ufrn.br
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Wislawa
 Szymborska

Filhos 
da época

poesia
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Somos filhos da época
e a época é política.

Todas as tuas, nossas, vossas coisas 
diurnas e noturnas,
são coisas políticas.

Querendo ou não querendo,
teus genes têm um passado político,
tua pele, um matiz político,
teus olhos, um aspecto político.

O que você diz tem ressonância,
o que silencia tem um eco
de um jeito ou de outro político.

Até caminhando e cantando a canção
você dá passos políticos
sobre um solo político.

Versos apolíticos também são políticos,
e no alto a lua ilumina
com um brilho já pouco lunar.
Ser ou não ser, eis a questão.
Qual questão, me dirão.
Uma questão política.

Não precisa nem mesmo ser gente
para ter significado político.
Basta ser petróleo bruto,
ração concentrada ou matéria reciclável.
Ou mesa de conferência cuja forma
se discutia por meses a fio:
deve-se arbitrar sobre a vida e a morte
numa mesa redonda ou quadrada.

Enquanto isso matavam-se os homens,
morriam os animais,
ardiam as casas,
ficavam ermos os campos,
como em épocas passadas
e menos políticas.

Wislawa Szymborska foi ganhadora do 
Prêmio Nobel de Literatura em 1996. Ela 
nasceu na Polônia, em 1923, e morreu 
também lá, em 2012. Para Regina 
Przybycien, tradutora de um dos seus 
livros para o português pela Companhia 
das Letras, ela era uma mulher discreta, 
avessa a viagens e badalações literárias, 
porém, sua poesia ultrapassou a barreira 
da língua e ganhou o mundo, sendo 
traduzida para os mais diversos idiomas. 
Não gostava de dar entrevistas e um dia 
declarou: ”Minha vida está nos meus 
versos”. Não deixou uma obra vasta, 
publicou em vida somente doze pequenos 
volumes de poesia que totalizam algumas 
centenas de poemas. A esse respeito, o 
escritor brasileiro, Nelson Ascher, na 
orelha do livro de Wislawa escreve: “Foi 
em polonês que se escreveu a melhor 
poesia dos últimos cinquenta ou sessenta 
anos, e, pelas mãos de Szymborska, a 
geração de poetas que testemunhou 
a Segunda Guerra e o Holocausto, a 
ocupação nazista e a tirania comunista 
mostrou como a sanidade e a lucidez 
podem brotar da terra arrasada”.
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caene
Comissão 

Permanente
 de Apoio 

aos Estudantes 
com Necessidades 

Educacionais
 Especiais

E
m 2010, a UFRN instituiu a Portaria 
nº 203/10-R, criando a Comissão 
Permanente de Apoio aos Estudantes 

com Necessidades Educacionais Especiais 
- CAENE, vinculada à Reitoria. Nesse 
período, foram contratados 16 bolsistas de 
apoio técnico do curso de Arquitetura para 
mapeamento e diagnóstico das condições 
de acessibilidade dentro da UFRN, além 
de serem realizados seminários e iniciados 
projetos e parcerias.

De lá para cá, todas as ações fomentaram 
outras ações e já foram atendidos mais de 
400 alunos. Só em 2016, foram sistemati-
camente atendidos 185 alunos, além de 50 
servidores com alguma deficiência, por 
meio da CAENE.

Hoje a Comissão é multidisciplinar, 
constituída de psicólogos, pedagogos, assis-
tentes sociais, fonoaudiólogos, intérpretes 
de libras, arquitetos, funcionários técnicos, 
entre outras áreas.

matéria



Catarina Shin
 Lima de Souza

Profa. da Escola de Música da UFRN, 
atuando nas áreas de educação 

musical, educação especial 
inclusiva e musicografia Braille.



A CAENE não trabalha sozinha, mas 
desenvolve um trabalho extensivo de parcerias 
com outros órgãos como a SEDIS - Secretaria 
de Educação a Distância da UFRN; a Escola 
de Música; e principalmente o Laboratório 
de Acessibilidade dentro da Biblioteca Zila 
Mamede. Todos desenvolvem um trabalho 
conjunto com a CAENE.

Por exemplo, o Laboratório de Aces-
sibilidade reproduz o material didático 
necessário ao aluno, em diversas platafor-
mas. A esse respeito, a coordenadora do 
Laboratório, Érica de Melo Guerra, explica: 
“os formatos são adaptados a partir da ne-
cessidade de cada aluno, podemos oferecer 
em formato digital com letra ampliada, para 

aqueles que possuem baixa visão, impresso 
em Braille, e também pode ser transforma-
do em áudio, em formato mp3”.

Já a Escola de Música tem um setor de 
Musicografia Braille, com transcrição de 
partituras e acesso direto ao aluno. Existem 
também com natureza extensionista, aulas 
de flauta doce com a Profa. Catarina Shin, 
com uma turma hoje de mais de 18 alunos, 
a maioria cegos e que fazem excelentes 
apresentações musicais dentro do campus. 
Os próprios alunos denominaram o grupo 
de: “Esperança Viva”.

No Curso de Letras do CCHLA, é ofere-
cido o curso com habilidade em Libras/ 
Língua Portuguesa como segunda língua.
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Um silêncio de cores
           de fi sionomias
            de paisagem.
Um pesado silêncio
Asfi xiou seus olhos,
Como duas ostras mortas.

Restou do mundo
Um poderoso ruído.

As linhas, as curvas,
Os súbitos horizontes
Transformaram-se em sons.

(Assim, conhece tudo)

A mulher que ama
Tem a sua beleza
Na voz,
Somente.

Nas palavras de amor,
Ele surpreende
O seu rosto, o corpo
E a razão do seu amor
         para essa mulher.

Uma rua
Não lhe parece
                casas,
                 árvores,
                 jardins,

Tem sua fi sionomia
Na voz dos meninos,
Nos pregões,
No trepidante
Movimentar de carros,
De homens e de mulheres
Que passam
Em sons e ruídos

Há de sentir
O vôo de um pássaro,

O lento crescer duma rosa,
O som verde e podre
Das poças de lama.

Não conhece luz
Nem estrelas,
Mas
Conhece de uma maneira
Mais presente o Mar.

O ruído, o bramir de uma onda
Enche o seu mundo fechado,
E melhor do que os outros
Sente o mar de um forte azul,
Ruidoso azul dentro do peito.

Tem do mundo
Uma visão diferente.
Visão de sons,
De vozes e movimentos.
E se lembra que vá
           se arrastando pela rua,
Interiormente, sente-se feliz,
Com todo o seu poder sentir
O nosso pobre mundo,
Sem esta presença deformada e ferida.

Mas, senti-lo
Em sons, como se tudo
Lhe fosse contado e surpreendido
Através de uma canção.

Referência:
NAVARRO, Newton. Obras completas. Natal
(RN): Fundação José Augusto; FIERN, 1998. p. 57-59.

Newton Navarro nasceu em Natal, em 08 de outubro de 1928. 
Como artista plástico, deixou uma vasta e exuberante obra. 
Foi escritor, nos gêneros da poesia, novela, crônica, conto, 
jornalismo e teatro. Morreu em Natal em 1992. 77
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memória

Leopoldo
 Nélson

 Uma fita 
enlaçando

 uma granada
por angela almeida

T
omo neste ensaio a metáfora de An-
dré Breton (1896-1966), quando 
descreve a arte como “uma fita en-

laçando uma granada”, para também definir 
a obra de Leopoldo Nélson. Uma obra que 
não está disponível para nós apenas como 
uma fruição prazerosa, muito menos com 
a possibilidade de uma crítica ligeira, mas 
que  exige de nós fôlego, coragem e, para 
encará-la ou contemplá-la, muitas vezes o 
sentimento de inquietude.

 É possível que, ao observá-la, nós nos 
tornemos presos à angustia e à exuberância 
da própria pintura. É como se Leopoldo 
nos atirasse com uma mão a rudeza do 
mundo visível e com a outra a leveza do 
deslumbramento. Talvez ele tenha até 
sonhado com a harmonia total entre os 
homens, porém, na incerteza, nos expôs 
imagens de inquietude trágica. 

Muito da obra de Leopoldo dialoga com a 
obra do artista Iberê Camargo (1914-1994). 
A impressão que se tem é a de que esses 
dois homens-pintores escolheram uma es-
pécie de pesar comum em suas estéticas e 
sentaram quase no mesmo lugar para ob-
servar a humanidade que resiste a sua dis-
solução. No entanto, as figuras de Iberê dei-
tam na terra e se entregam ao consolo da 
terra-mãe, enquanto as de Leopoldo gritam 
para os humanos, esgarçam a própria pele à 
procura de clemência.

Diante dos quadros de Leopoldo, é 
também possível lembrar a expressão de 
André Breton descrita por Carlos Fuentes 
quando Luis Buñuel foi visitá-lo em seu 
leito de morte. Buñuel disse: “Já percebeu 
que hoje ninguém mais se surpreende?”. 
Podemos dizer, no entanto, que, diante de 
um quadro de Leopoldo, é impossível não 
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se surpreender. Assim, podemos inverter a 
frase de Buñuel e argumentar: “Já percebeu 
que é impossível não se surpreender diante 
da obra de Leopoldo?”.

É surpreendente que a sua obra vá além 
da metáfora da arte descrita por Breton, 
além da fita enlaçando uma granada, cor-
rendo na própria expressão do clamor, do 
espanto e do tormento. É a própria ex-
pressão de um grito, de um espanto, de uma 
dor. Talvez a dor mais profunda do ser hu-
mano: a do desespero. Foi com fios assim, 
duros e, ao mesmo tempo, poéticos que ele 
possivelmente costurou toda a sua obra.

Pintou repetidamente a imagem da sua 
Margarida (esposa), metamorfoseada em 
menina, santa ou mulher, pelos espaços 
da dor, da angústia ou da solidão. Uma 
pintura que nos cobra de entrada a dor 
para poder atravessar a beleza e chegar ao 
amor. É possível que, para Leopoldo, o amor 
representasse um sentimento, ao mesmo 
tempo, norteador ou incompleto, partido ou 
cheio, angustiado ou prazeroso, atormentado 
ou feliz, quem sabe, um amor real.

Em sua obra, há também uma força 
explosiva de cores. A dor persiste na 
intensidade das cores, na pureza dos tons. 
Há um fluxo gestual muito claro. E as cores 
que circundam nossos olhos são possíveis 
de nos provocar uma ligeira sensação 
de vertigem. Seus girassóis se debruçam 
sobre tons de vermelho sangue, suas 
marés revoltas se jogam nos tons de azuis 
exuberantes, suas terras se estendem nos 
amarelos quentes, que podem invadir todo 
o quadro. Um exemplo, o quadro “Rosto em 
Amarelo” (1974), no qual ele retrata uma 
mulher toda nesse tom, além de sua pele, 
de seus cabelos e do entorno. Uma mulher 
que nos encara com seus olhos duros e uma 
boca travada, com expressão de desprezo, 
como se quisesse dizer: “essa é minha dor, 
não importa se vocês não entendam. Não 
preciso de clemência”.
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Toda a obra de Leopoldo se compõe de 
uma força que ultrapassa as formas de ex-
pressão das palavras. É como se as imagens 
dissessem tudo, no silêncio, e pouco so-
brasse para ser dito em outras expressões. 
São imagens que se impõem como totali-
dade, contudo, só se mostram com o tem-
po. É uma obra que exige do observador a 
volta, ou vários retornos, para começar a 
compreendê-la.

 Diante dela, vem a impressão de que so-
mos apenas outsiders, ficamos à margem, nas 
bordas, ela não se entrega fácil.  Nada é dado 
com facilidade. Talvez apenas os poetas pos-
sam competir com essas imagens, rasgar a 
dor até o inacessível e brindar com Leopoldo 
o espanto, a vida que um dia ele expressou.

Até mesmo suas pinturas de anjos, 
cujo títulos são: “Verdade”, “Memória”, 
“Ternura” ou “Amor Humilde” não nos 
trazem paz, são anjos que nos rogam 
clemência, na inversão dos papéis. Eles 
nos dão a sensação de que somos nós, os 
humanos que estamos sendo chamados 
para recorrer aos anjos. Anjos esses que 
parecem menina, mulher, o feminino, a dor 
ou o clamor. Tudo parece impossível, como 
o poema de Orides Fontela: “A poesia é / 
impossível / o amor é mais / que impossível 
/ a vida, a morte loucamente / impossíveis. 
/ Só a estrela, só a / estrela / existe / - só o 
impossível”  (FONTELA, 2006, p. 223).

Podemos também aproximar a obra de 
Leopoldo do expressionismo (movimento 
surgido na Alemanha no início do século 
XX, no qual a obra de arte é reflexo direto 
do mundo interior do artista). Entretanto, 
Leopoldo foi além das estruturas de escolas, 
ele mesmo declarou quando se referia a sua 
poética: “Não me interessam nem escolas 
nem Modismos em poesia” (Leopoldo 

- 2010). Podemos assim estender suas 
palavras para dizer sobre sua obra plástica 
também.

Leopoldo apostou na liberdade, na 
emoção e encontrou outras fórmulas es-
téticas para tornar sua obra plástica eficaz, 
bela e exuberantemente forte. Ele foi indis-
cutivelmente um autêntico artista, talvez o 
maior de nossa terra natalense.

Leopoldo Nélson nasceu em Natal, em 25 
de outubro de 1940; e morreu em Natal, em 
04 de março de 1993, com apenas 53 anos. Foi 
poeta, pintor, médico, cientista, pesquisador, 
professor da UFRN. Formado em Medicina 
pela UFRN, em 1968, fez Mestrado em 
Fisiologia, no Paraná e doutorado também 
em Fisiologia pela Universidade Autônoma 
de Barcelona, Espanha. Declarou na época: 
“Casei-me no primeiro ano de Medicina 
com Margarida, minha mulher que continua 
sendo minha amante e que me deu uma filha: 
Jovanka, um amor de pessoa. Margarida, na 
sua aparente fragilidade, possui um caráter 
firme, completando o meu ser, satisfazendo-
me integralmente. Por isso acredito ser bem 
casado” (NELSON, 2010, p. 126).

Referências:
NÉLSON, Leopoldo. Prefácio. In: ______. 
Canto pelo terceiro mundo. Organização: 
Angela Almeida e Helenita Monte. Natal: 
EDUFRN, 2010.
FONTELA, Orides. Poesia reunida: Orides 
Fontela. São Paulo: Cosac Naify; Rio de Ja-
neiro:7 Letras, 2006.
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ana de
santana

conquista
e esses gatos tomando as calçadas? 
nem são mais os pardos da noite
são donos dos passeios
amantes dos parques
tomam sol
os destemidos
nem se importam com os grileiros
da cidade
são os posseiros do cio
os imorais
ampliando os telhados
se lixando para quem os
queria nos becos sem saída
ah! esses gatos!
viela ou cumeeira da casa
porta da rua ou colchão de mola
os atrevidos multiplicam abrigos 
logo terão escrituras de campanários 
em papel timbrado de arco-íris

poesia
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redes
sociais

exposição



A exposição fotográfica REDES SOCIAIS, produzida 
pelos alunos e alunas do Curso de Aprimoramento 
Fotográfico do Programa de Qualidade de Vida 

no Trabalho – Viver em Harmonia/PROGESP,  apresenta 
a profusão de relacionamentos que permeiam as nossas 
vidas. A partir de uma multiplicidade de olhares, nós nos 
deparamos com a beleza do cotidiano, seja na brincadeira 
descontraída de crianças, seja em um momento de 
oração, seja no abraço de jovens namorados, e somos 
levados a refletir sobre o real significado da expressão 
Rede Social, muito mais antigo e abrangente do que 
costumamos imaginar.             

















redes



A
tualmente, fala-se muito em rede: 
organizações em rede, rede de co-
municação, rede de lojas, rede de 

computadores, rede do tráfico... e princi-
palmente em rede social, como se a orga-
nização em rede fosse um padrão novo, 
inovador, mas a palavra rede é bem antiga 
e vem do latim retis, significando entrelaça-
mento de fios com aberturas regulares que 
formam uma espécie de tecido. Ao longo 
do tempo, a palavra rede foi ganhando no-
vos significados, passando a ser empregada 
em diferentes situações.

Em relação às redes sociais, mais do que 
um novíssimo fenômeno tecnológico, po-
demos dizer que elas são inerentes à nossa 
condição de humanos. Sem que tenhamos 
consciência disso, todos nós participamos 
de diferentes tipos de redes informais, que 
sustentam nossas rotinas, nas quais entra-
mos e saímos segundo as circunstâncias de 
nossas vidas.

Na história, há registros de redes colab-
orativas e de solidariedade que remontam 

à Idade Média. Na história recente da hu-
manidade, os judeus formaram redes no 
mundo inteiro para salvar seus compatrio-
tas dos campos de concentração durante a 
segunda guerra mundial.

Para nós, nordestinos, são conhecidas 
as redes de solidariedade formadas por 
aqueles que migram para a “cidade grande” 
em busca de “melhores oportunidades”, 
mas seus familiares permanecem em seus 
locais de origem.

Assim como os elementos de um ecos-
sistema são ligados por uma teia invisível 
aos nossos olhos, o mesmo ocorre com a 
teia social, que estabelece as conexões entre 
as pessoas e os grupos em uma sociedade. 
São como redes de pescar, com linhas se 
entrecruzando, formando um nó, um pon-
to de encontro, e formando outro nó, outro 
ponto de conexão e assim por diante.

Nessa perspectiva, pense na teia de 
relações que você tece na sua vida, são redes 
familiares, redes de amizade, redes no tra-
balho, redes no lazer, entre outras centenas 
de conexões em rede.

Assim, onde quer que haja vida, lá es-
tarão as redes, pois, como disse Darwin, fo-
mos todos tecidos juntos. 

Marjorie Medeiros
Engenheira – UFRN - SIN

redes





cartas
para
zila

homenagem

O livro digital “Cartas para Zila 
Mamede” é resultado de um 
projeto da Edufrn de 2015, 

idealizado para homenagear a poeta e 
bibliotecária por ocasião dos 30 anos 
de sua partida. A obra reúne 44 cartas 
de escritores, alunos, professores, 
bibliotecários, pessoas que conviveram 
com Zila e leitores de sua obra poética, que 
compartilham o sentimento de saudade 
e de admiração por ela. Para download, 
acesse: www.repositorio.ufrn.br
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outubro é o
 mês do 

servidor.
um mês 

dedicado
a você!

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, 
em parceria com o programa Viver 
em Harmonia, promove mais um 

mês dedicado aos servidores de todos 
os campi do estado. A edição de 2016 
possui como tema “adote”, e oferece uma 
programação especial direcionada aos 
que contribuem nas atividades da nossa 
casa. São ações de promoção à saúde, 
workshops, minicursos de fotografia, 
palestras, oficinas e atrações culturais. Além 
disso, foi instalada uma unidade móvel do 
Hemonorte no estacionamento do Centro 
de Ciências Humanas Letras e Artes 
(CCHLA), assim, servidores, funcionários, 
alunos ou quem se sentir à vontade, pode 
doar sangue e contribuir com esse gesto 

solidário que salva vidas. Outra atividade 
integrante do mês comemorativo que 
também já está recebendo inscrições são 
as Olimpíadas, realizadas em parceria com 
o Departamento de Educação Física da 
UFRN e pela Coordenadoria de Qualidade 
de Vida no Trabalho. Todos os servidores 
são convidados a se confraternizar com os 
demais colegas e a participar da Universidade 
que se constrói.O mês é de comemoração 
total e, por isso, a festa é de todos nós.

qualidade de vida
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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.



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.




