
1

CATÁLOGO DO PATRIMÔNIO 
ARTÍSTICO E CULTURAL

DA UFRN

Teodora de Araújo Alves
Diego Souza de Paiva

(Organizadores)



2



3

CATÁLOGO DO PATRIMÔNIO 
ARTÍSTICO E CULTURAL

DA UFRN

Teodora de Araújo Alves
Diego Souza de Paiva

(Organizadores)



4

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO NORTE – UFRN

Reitora
Ângela Maria Paiva Cruz

Vice-Reitor
José Daniel Diniz Melo

Pró-Reitora de Extensão
Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes

Pró-Reitor Adjunto de Extensão
Breno Guilherme de Araújo Tinoco Cabral

Diretora do Núcleo de Arte e Cultura
Teodora de Araújo Alves

ORGANIZAÇÃO

 

AUTORES
Teodora de Araújo Alves
Diego Souza de Paiva

Projeto Gráfico e Diagramação 
Ébeson Rolim Lemos

Imagem de capa
Levi Bulhões - Acervo da UFRN

Revisão de texto
Fabiola Barreto Gonçalves

Imagens
Cícero Oliveira
Acervo da AGECOM
Acervo do Museu Câmara Cascudo
Acervos dos Grupos Consolidados de Arte e Cultura da UFRN
Diego Souza de Paiva
Teodora Alves
Marcos Alberto Andruchak

Coordenadoria de Processos Técnicos
Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede

Catálogo do patrimônio artístico e cultural da UFRN / Organizadores Teodora 
de Araújo Alves, Diego Souza de Paiva. – Natal, RN : EDUFRN, 2019.
           150 p. : il. 

            ISBN 978-85-425-0881-9

          1. Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Arte – Catálogos. 2. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Cultura – Catálogos. 3. Arte 
nas universidades e faculdades. 4. Patrimônio cultural. I. Alves, Teodora de 
Araújo.  II. Paiva, Diego Souza de.                                                                                                                                             
                                                        
                                                                                     CDD 378.8132
RN/UF/BCZM        2019/15        CDU 378.4(813.2):7(083.822)

Elaborado por Gersoneide de Souza Venceslau  – CRB-15/311



5

CATÁLOGO DO PATRIMÔNIO 
ARTÍSTICO E CULTURAL

DA UFRN



6



7

SUMÁRIO

1. AS UNIDADES INSTITUCIONAIS DE ARTE E CULTURA DA UFRN                                            

1.1 Núcleo de Arte e Cultura da UFRN – NAC                                                                                              16
1.2 Departamento de Artes da UFRN – DEART                                                                                           22
1.3 Escola de Música da UFRN – EMUFRN                                                                                                  24
1.4 Museu Câmara Cascudo  - MCC                                                                                                                            26
1.5 Museu do Seridó                                                                                                                                           29
1.6 Museu de Artes do NAC                                                                                                                             31
1.7 Biblioteca Central Zila Mamede  - BCZM                                                                                                                33
1.8 Editora Universitária - EDUFRN                                                                                                                                 35
1.9 Superintendência de Comunicação - COMUNICA    
1.9.1 Agência de Comunicação da UFRN  - AGECOM                                                                                                                                           37
1.9.2 TV Universitária - TVU                                                                                                                                              38
1.9.3 Rádio Universitária  - FMU                                                                                                                                             42
1.10 Praça Cívica da UFRN                                                                                                                                44   

2. MONUMENTOS HISTÓRICO-CULTURAIS

2.1 Monumento Símbolo da UFRN                                                                                                                   46
2.2 Painéis do Auditório da Reitoria                                                                                                                          48
2.3 Busto de Onofre Lopes                                                                                                                                 50
2.4 Busto de Dinarte Mariz                                                                                                                                52
2.4 Painéis da Capela                                                                                                                                            54
2.5 Presépio                                                                                                                                                          58
2.6 Comunicação Flor do Século                                                                                                                      60
2.7 Páginas de Sabedoria (mural)                                                                                                                        62

3. GRUPOS ARTÍSTICOS CONSOLIDADOS DA UFRN

3.1 Artes Visuais          
                                                                                                                                        
3.1.1 Grupo Universitário de Aquarela e Pastel – GUAP                                                                                                        66
3.1.2 Projeto 10 Dimensões                                                                                                                                         68



8 3.2 Dança

3.2.1 Grupo de Dança da UFRN - GDUFRN                                                                                                      70
3.2.2 Gaya Dança Contemporânea                                                                                                                           72
3.2.3 Grupo Parafolclórico da UFRN                                                                                                                                       73

3.3 Teatro                                                                                                                                                                   

3.3.1 Arkhétypos                                                                                                                                                      74
3.3.2 O Que os Olhos não Veem                                                                                                                             78

3.4 Música

3.4.1 Banda de Música da Escola Agrícola de Jundiaí                                                                                        83
3.4.2 Big Band Jerimum Jazz                                                                                                                                    84
3.4.3 Companhia Livre de Teatro Musical - CLTM                                                                                                                                            86
3.4.4 Grupo Acorde                                                                                                                                                   87
3.4.5 Grupo Esperança Viva                                                                                                                                   88
3.4.6 Grupo de Improvisação Livre da EMUFRN                                                                                                 90
3.4.7 Grupo de Ópera Canto Dell’Arte                                                                                                                   91
3.4.8 Grupo de Percussão da UFRN – GRUPPERC                                                                                             93
3.4.9 Grupo Potibones                                                                                                                                              95
3.4.10 Madrigal da UFRN                                                                                                                                       96
3.4.11 Octo Voci                                                                                                                                                       97
3.4.12 Orquestra Infanto-juvenil da UFRN                                                                                                          98
3.4.13 Orquestra Sinfônica da UFRN (Filarmônica)                                                                                          99
3.4.14 Sexteto Potiguar                                                                                                                                          102
3.4.15 Bando de Sax
3.4.16 Trompiguares – Grupo de Trompas da UFRN                                                                                       103
3.4.17 Oquestra Potiguar de Clarinetas
3.4.18 UFRN Cellos                                                                                                                                               104
3.4.19 Grupo Pau e Lata                                                                                                                                                 105

4. GRUPOS ARTÍSTICOS DE REPERCUSSÃO NO PASSADO

4.1 Dança

4.1.1 Roda Viva Cia de Dança                                                                                                                              106
4.1.2 Companhia dos Meninos                                                                                                                                          108
4.1.3 Grupo Panã Panã                                                                                                                                          109



9

4.2 Teatro

4.2.1 Tônus                                                                                                                                                              110
4.2.2 Gabotum                                                                                                                                                         111

4.3 Música

4.3.1 Quarteto de Cordas                                                                                                                                       113
4.3.2 Camerata da UFRN                                                                                                                                      114

5. OUTROS PROJETOS CULTURAIS DE REPERCUSSÃO

5.1 Projeto Memória                                                                                                                                             115
5.2 Projeto Conviver                                                                                                                                              117
5.3 Projeto Circo Tropa Trupe                                                                                                                             119

5.4 Festivais de Música da UFRN                
     
5.4.1 Festival de Música e Poesia da UFRN                                                                                                        121
5.4.2 Festival Universitário da Canção                                                                                                                121
5.4.3 Festival Música Potiguar Brasileira (FMPB)                                                                                            123

5.5 Programa Sigaarte na UFRN                                                                                                                                 124
  
5.6 Plano de Cultura da UFRN                                                                                                                                127

6. GRANDES EVENTOS CULTURAIS DA UFRN

6.1 Semana  de  Ciência,  Tecnologia  e  Cultura  da  UFRN -  CIENTEC                                                                                                                                       129
6.2  Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC                                                                                                      132
6.3 Teia Nacional da Diversidade (MinC/UFRN)                                                                                              134
6.4 Ato Cênico Entreatos                                                                                                                                                136
6.5 Sapiens e a Ciranda do Infinito                                                                                                                        137

7. TÍTULOS DE DOUTOR HONORES CAUSA E DE PROFESSOR EMÉRITO                                       138  



10



11

UFRN UM ACERVO CULTURAL

 A presente publicação chega às mãos do leitor no ensejo dos 60 anos da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Trata-se, como o próprio nome sugere, de uma incursão sobre o rico acervo de 
obras e atividades artístico-culturais da instituição. E de certo modo atesta aquilo que já tive oportunidade 
de dizer em outra recente publicação do Núcleo de Arte e Cultura: a vocação para as belas artes e as 
manifestações culturais, como um todo, na UFRN.

 Localizada no Campus Central, à margem da BR 101, em Natal, já pela sua arquitetura justificaria 
o que acima ficou dito, com as edificações que aqui surgiram, havendo natural destaque para o projeto 
da Reitoria, do arquiteto Carlos Moss, com suas lâminas d’água e o belo painel de Manxa recobrindo 
o paredão lateral do auditório. Um estudo da arquiteta Edja B. F. Trigueiro para a publicação Portal da 
Memória, que marcou o transcurso dos 50 anos da UFRN, destaca – entre outros aspectos – certa tendência 
ao ornamento na concepção, um “amaneiramento estilístico” – a valorizar o arrojo e a força do concreto de 
uma obra artística a céu aberto.

 Mas, se obras arquitetônicas, como as da Capela, da Escola de Música e da TV Universitária 
destacam-se na paisagem, convém percorrer salas e gabinetes, saguões e a Biblioteca Zila Mamede para 
admirar os muitos quadros, painéis, esculturas, que enfeitam a instituição. E lendo a presente obra, não 
poderá o leitor deixar de considerar a contribuição de artistas e de grupos que, ao longo da sua história 
jamais deixaram apagar-se a chama da criação artística no cenário da nossa universidade.

 Esse levantamento enriquece a memória cultural da UFRN. E será certamente obra motivadora 
de múltiplos estudos, capazes de subsidiar a história das artes numa instituição que, não por uma simples 
coincidência, ao iniciar sua trajetória de 60 anos foi saudada por um professor de História que amava a 
Música e era também pianista: Luís da Câmara Cascudo, polígrafo cuja existência e memória honram o 
Estado e o País.

Ângela Paiva Cruz
          Reitora
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O PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA UFRN: 
uma história viva 

 Etimologicamente, a palavra “patrimônio” nos remete à ideia de herança, conjunto de bens legados 
de uma geração a outra, que carrega, em sua materialidade, ideias, valores e vidas. Primeira face da moeda: 
a de quem lega. A segunda diz respeito a quem recebe o legado e à responsabilidade de respeitar, valorizar 
e preservar o que foi construído. Não como algo inerte, que deva ser venerado, mas como algo vivo e 
entendido como parte de um processo de construção permanente de uma identidade. Assim, a valorização 
e a preservação de um patrimônio não diz respeito apenas a uma imagem do passado mas também, e, 
talvez, sobretudo, à garantia de construção de um futuro. 

 Remontando historicamente à construção da ideia de nação, no pós-Revolução Francesa, quando 
esta se expressava nas edificações consideradas como “monumentos”, a noção de patrimônio vem se 
ampliando desde o século XX, acompanhando o que entendemos por “cultura”. Especificamente a partir 
de 1972, e tomando como referência as Recomendações da UNESCO , o que entendemos por patrimônio 
se desgarra da ênfase nas narrativas nacionais e do suporte edificado e se amplia abarcando tudo o que 
pode comportar – de prédios a gestos – a locução  “Patrimônio Cultural”. 

 Nesse universo, destaca-se mais recentemente a atenção voltada ao patrimônio artístico e cultural 
constituído pelas universidades, o que se mostra de extrema relevância, uma vez que, como bem ressalta 
Marta C. Lourenço , Presidente do Comitê Internacional dos Museus e Coleções Universitárias (UMAC), a 
relação entre arte e universidade é tão antiga quanto a própria instituição, que desde a sua origem, no século 
XI, tem a prática de encomendar obras de arte para decorar seus salões, bibliotecas, anfiteatros, jardins e 
capelas. Além disso, em sua missão de educar, produzir e disseminar o saber universal, a Universidade se 
compromete com a produção, difusão e preservação das artes e da cultura, elementos fundamentais para 
o desenvolvimento humano, a democracia e a cidadania. 

 A UFRN tem, em sua história de 60 anos, uma rica produção artística e cultural, desde o significativo 
patrimônio edificado, passando pela criação de unidades como a Escola de Música, o Departamento de 
Artes; de órgãos como o Núcleo de Arte e Cultura; pela atuação de equipamentos como a TV e a FM 
universitárias; pelas ações e pelos projetos que preservam, produzem e difundem arte e cultura; e pela 
criação e atuação de grupos que produzem nos campos de artes visuais, música, dramaturgia, dança, teatro 
e literatura. Acrescenta-se ainda todo um patrimônio expresso em obras, esculturas, painéis, pinturas e 
murais que povoam os espaços externos e internos da Universidade, bem como a atuação e a produção de 
todos os artistas e professores formados pela UFRN.
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 É diante e em função desse patrimônio que se apresenta, com orgulho e humildade, este Catálogo do 
Patrimônio Artístico e Cultural da UFRN. Orgulho, por contribuir com o reconhecimento, a valorização e a 
preservação de um patrimônio tão significativo. Humildade, por reconhecer que, diante de um universo tão 
amplo, faz-se imperativa a necessidade de um recorte restrito e estrito o quanto for possível. Recorte que, se 
de um lado, faz jus a determinados espaços, projetos, grupos e acervos; por outro, deixa de fora uma parte 
substancial desse patrimônio cultural.

 A nossa proposta foi de orientar o Catálogo a partir dos espaços, órgãos e equipamentos que produzem 
arte e cultura na UFRN, aproximando-nos ao máximo da História de 60 anos da UFRN. Os escolhidos nesta 
edição do catálogo foram: O Núcleo de Arte e Cultura (NAC/UFRN); a Escola de Música (EMUFRN); o 
Departamento de Artes (DEART), composto pelos cursos de Artes Visuais, Design, Teatro e Dança; a 
Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM); a Superintendência de Comunicação (COMUNICA), que congrega 
a Agência de Comunicação, a TV Universitária e a FM Universitária; a Editora Universitária (EDUFRN); o 
Museu Câmara Cascudo; o Museu do Seridó e o Museu do NAC; e a Praça Cívica.

 A partir deles, a ênfase foi dada a projetos/grupos consolidados, bem como a acervos de destaque 
histórico. A escolha dos espaços visa fazer jus à vocação e produção desses espaços no âmbito da arte e da 
cultura. A ênfase nos grupos tem o propósito de articular à noção de patrimônio cultural uma concepção 
de “herança viva”, que articula  o ensino, a pesquisa e a extensão – pilares da universidade – uma vez que os 
grupos congregam alunos, professores, técnicos e colaboradores externos, e ainda sua produção é aberta à 
comunidade.

 Além disso, e em sessão em separado, dá-se início ao longo trabalho de catalogação do patrimônio de 
obras de arte da Universidade, selecionando, a princípio, apenas aquelas que se apresentam nos espaços “mais 
públicos”, e que acabam por compor certa “identidade visual” da Universidade, a saber: Monumento símbolo 
da UFRN; os painéis do auditório da Reitoria; os bustos dos fundadores, Onofre Lopes e Dinarte Mariz; o 
Presépio; a escultura diante do prédio da COMUNICA; e o mural do prédio anexo na Biblioteca Central. A 
História artística e cultural da UFRN também nos levou a considerar outros fatos relevantes encontrados nos 
documentos consultados e nos depoimentos dos entrevistados, a exemplo dos grupos e projetos artísticos 
que, embora já extintos, tiveram grande repercussão e perenidade no passado.

 O Catálogo se apresenta dessa forma como uma contribuição à construção e preservação do 
patrimônio cultural da UFRN. Patrimônio entendido como possibilidade de coesão, de convergência, que se 
expressa num sentimento de pertencimento a uma comunidade e, ao mesmo tempo, de origem e de destino. 
É pela estabilidade do que se construiu que se garante a possibilidade de um movimento que avança; é pela 
continuidade de um legado que se instaura a variedade do que há por vir. Como bem diria Onofre Lopes da 
Silva, um dos criadores da UFRN e seu primeiro reitor: “Uma Universidade se faz para os moços e nasce para 
o futuro; entretanto, as suas raízes devem ser aprofundadas no passado e na tradição”. 
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 Este Catálogo assume o seu caráter lacunar e provisório. Reconhece, contudo, como sua maior virtude 
aquela de contribuir – a partir dos espaços, grupos e acervos que o constituem – com os valores e princípios 
que regem a UFRN, nos quais, de fato, começa o nosso patrimônio cultural.

Teodora Araújo Alves
Diretora do NAC/UFRN

Diego Souza de Paiva
Pesquisador colaborador

(Organizadores)
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1. AS UNIDADES INSTITUCIONAIS DE ARTE E CULTURA DA UFRN

1.1 Núcleo de Arte e Cultura da UFRN – NAC

 O Núcleo de Arte e Cultura da UFRN (NAC/UFRN) foi criado em 24 de maio de 1979, no reitorado 
de Diógenes da Cunha Lima, conforme Resolução nº 63/79 – CONSUNI, como unidade suplementar 
subordinada à Reitoria. O seu papel institucional é o de fomentar a formação, a difusão e a articulação da 
produção artístico-cultural da UFRN, assessorando a Reitoria na gestão da política cultural da instituição 
(RESOLUÇÃO Nº. 125/2016-CONSEPE) e contribuindo para a memória e a preservação de seu patrimônio 
cultural. 

 O NAC tem como embrião o seu Atelier de Artes, que foi criado em 1976, onde muitos estudantes do 
Curso de Educação Artística, que acabava de ser criado, puderam participar das aulas no Atelier. Inicialmente, 
ele foi instalado em uma sala na Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis, na gestão do professor João Wilson, 
sendo coordenado pelos professores Carlos José Marques de Carvalho e Carmelita Ferreira de Sousa e, em 
seguida, pela professora Marlene Galvão. Logo, eles trataram de divulgar o Atelier nas salas de aula dos diversos 
cursos da Universidade. Com o sucesso das aulas e mesmo de exposições que começaram a ser realizadas, a 
oferta dos cursos foi ampliada para a comunidade externa.

 Em depoimento para o vídeo-documentário  “NAC 30 anos: Memória e Contemporaneidade”, no ano 
de 2009, os professores coordenadores e pioneiros do Atelier relataram:

Estávamos apreciando ali o surgimento de jovens artistas e isso era muito gratificante, muito interessante ver 
como pessoas pouco familiarizadas com a arte desenvolviam um trabalho interessante (Depoimento do Prof. 
Carlos José, ao vídeo-documentário NAC 30 anos, 2009). 

Eu tenho muita satisfação de ver a vitória do NAC e a vitória do Atelier (Depoimento do Prof. João Wilson ao 
vídeo-documentário NAC 30 anos, 2009). 

Foi muito prazeroso. Muito, muito bom. Hoje eu sinto saudades, mas é a vida (Depoimento da Profa. Marlene 
Galvão ao vídeo-documentário NAC 30 anos, 2009).
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          Nessa época, outra ilustre personalidade das artes que esteve no Atelier foi Dorian Gray Caldas. Suas 
palavras demonstram a satisfação de ter ministrado aulas naquele espaço: 

Eu estive no NAC dando aula. Eu me lembro muito bem que essa aula foi muito bonita, porque os alunos 
não conheciam ainda minha obra e eu desenvolvi diversas técnicas e eu orientei os alunos, até que quando 
terminou a aula muita gente tinha feito quadro parecido com o meu (Depoimento do artista Dorian Gray ao 
vídeo-documentário NAC 30 anos, 2009 ).

 A partir de 1979, com a criação do NAC como Unidade Suplementar, o Atelier começou a integrá-
lo. Com isso, houve a inclusão de novas salas, a exemplo da Cordelteca, da Musicoteca, da Cinemateca, da 
Galeria Conviv’Art e do Teatro do NAC e da sua parte administrativa.

 O acervo da Musicoteca foi criado pelo médico e professor da UFRN, Grácio Barbalho, que reuniu 
gravações da música popular brasileira, do período de 1927 e 1952. Inicialmente, a Musicoteca funcionou 
como setor do NAC, no Centro de Convivência da UFRN, posteriormente, houve a transferência desse 
acervo para a Escola de Música – EMUFRN, inclusive com a realização de sua inauguração no dia 17 de 
dezembro de 1993, por ocasião da 1ª Semana de Artes da UFRN, evento promovido pelo NAC, em parceria 
com a EMUFRN e o DEART . 

 Com a construção do Centro de Convivência Djalma Marinho, inaugurado em 2 de junho de 1982, 
as salas do NAC foram instaladas na área mais próxima onde atualmente funciona o Plano de saúde CAURN 
e nas proximidades do próprio Atelier. 

 Com o tempo, várias salas foram extintas ou cedidas para outros setores da UFRN, de modo que o 
NAC passou a ter apenas o Atelier; a Galeria Conviv’Art; e seu espaço administrativo. Os dois últimos foram 
transferidos posteriormente para o espaço próximo ao restaurante da APURN e a Cooperativa Cultural. 

 No primeiro semestre de 2019, o NAC foi transferido para um novo prédio construído em anexo à 
Biblioteca Zila Mamede. Constam do novo prédio a Secretaria administrativa, a sala da Direção, o setor de 
Produção cultural, Galeria Conviv’Art, sala de reserva técnica, o Museu de Artes e demais salas de trabalho.
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 Em 24 de maio de 2019, o NAC completou 40 anos de criação e, ao longo de sua atuação na UFRN, 
vem desenvolvendo inúmeras ações no contexto das diversas linguagens artísticas. Como exemplo, citamos: 
centenas de exposições; cursos; produção de eventos de artes visuais, música, dança, teatro, poesia; publicação 
de editais; elaboração de políticas institucionais; catalogação de acervos; apoio a ações artísticas promovidas 
por outros setores na UFRN; parcerias estabelecidas com a comunidade externa e com instituições culturais 
e educativas do RN, do Brasil e do exterior. 

 O NAC, em parceria com outras unidades acadêmicas e administrativas, vem ao longo de seus 40 anos 
fomentando e defendendo as políticas para as artes e a cultura na Universidade e assumindo diversas ações 
de impacto interno e externo, a exemplo do que ocorreu na última década da atual gestão: realização dos 
Seminários de Arte de Cultura  da UFRN, como espaços de debate e proposições acerca das políticas públicas 
para a cultura; da qualificação da programação da Cientec Cultural, da SBPC Cultural e da Teia Nacional da 
Diversidade; da realização dos Circuitos culturais e do Programa SigaArte na UFRN; da aprovação e execução 
do Plano de Cultura da UFRN (ALVES, et al., 2019) e da Política de cultura desta instituição (RESOLUÇÃO 
No 125/2016-CONSEPE, de 02 de agosto de 2016).

 De acordo com o seu Regimento o NAC possui os seguintes objetivos: 

I – expor e divulgar as artes, estimulando sua produção na UFRN;
II – ampliar o acesso da comunidade acadêmica e do público externo aos equipamentos culturais da UFRN;
III – preservar e difundir o acervo de artes da UFRN, disponibilizando-o como campo de ensino, pesquisa 
e extensão, promovendo, ainda, sua conservação, proteção, valorização, ampliação e reconhecimento como 
patrimônio artístico brasileiro;
IV – realizar, promover e apoiar exposições de artes, campanhas, concursos, festivais e iniciativas que 
objetivem o estímulo às artes, à cultura e à preservação artística e cultural;
V – apoiar as ações culturais, museológicas e de memória da UFRN;
VI – contribuir para a preservação do patrimônio cultural da UFRN e a ampliação e difusão das formas de 
saber, especialmente nas artes e expressões culturais;
VII – incentivar o interesse pela cultura, a interpretação da herança histórico-social e organização das 
atividades culturais nos meios universitário e comunitário;
VIII – buscar parcerias, apoios e cooperações para a realização de ações culturais e acadêmico-sociais;
IX – fomentar ações integradas entre os grupos artísticos da UFRN;
X – estimular ações que envolvam agentes produtores de arte e cultura da UFRN, incluindo possibilidades de 
parcerias externas;
XI – promover intercâmbio artístico-cultural entre artistas, curadores e instituições afins do Brasil e do 
exterior, contribuindo para o desenvolvimento de ações relacionadas à arte e à cultura.
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20 Atelier do NAC

 O Atelier do NAC é um local destinado à prática e à produção artística, por meio de cursos de desenho 
e de pintura abertos a toda a sociedade (comunidade interna e externa), havendo turmas para crianças e 
adolescentes (dos 07 aos 10 anos e dos 11 aos 15 anos) e para pessoas a partir dos 16 anos, incluindo adultos 
e idosos. Os cursos e as atividades desenvolvidas pelo Atelier do NAC têm como objetivo: I. funcionar como 
campo de estágio para a prática de alunos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais; II. promover a extensão 
universitária para diversos públicos; III. promover uma formação básica para as artes visuais; e IV. prestigiar 
a arte e a cultura no Estado do Rio Grande do Norte. O ingresso nos cursos do Atelier se dá por meio de edital 
público semestral.

Galeria Conviv’Art/NAC/UFRN

 A Galeria Conviv’Art fomenta a produção e a visibilidade das artes visuais, de modo diversificado e 
articulado com o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Contribui com a qualificação e a implementação 
da política cultural da UFRN por meio de ações que ampliaram o acesso da comunidade acadêmica e do 
público externo, de artistas profissionais e iniciantes, bem como de estudantes da educação básica aos 
equipamentos culturais da UFRN. Contempla produtos e/ou obras artísticas diversificados na área de artes 
visuais, e áreas correlatas, que são configurados a partir de processos de pesquisa artística, inovação, registro 
e difusão da memória e contemporaneidade das artes. 

 Aberta a qualquer tendência artística e às diversas modalidades de arte, a Galeria Conviv’Art realiza, 
além das exposições de artes visuais, como pintura, fotografia e cultura popular, o atendimento a projetos 
institucionais de arte e cultura, oferecendo o espaço para lançamento de livros, oficinas de pintura, palestras 
com artistas, entre outras ações de cunho artístico-cultural. A participação na Galeria do NAC se dá por 
meio de edital público anual com vista à realização de exposições mensais.

Setor de Produção do NAC

 Ao Setor de Produção Cultural e Artes Integradas compete executar, produzir, operacionalizar ou 
apoiar atividades artístico-culturais nas áreas de cênicas, audiovisual, música, patrimônio cultural, artes 
visuais, entre outras, bem como eventos e ações culturais promovidos pelo Núcleo de Arte e Cultura, ou dos 
quais ele venha a participar, conforme designação e planejamento da Diretoria do Núcleo.



21Antiga sede do NAC localizada no Centro de Convivência da UFRN.
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 Localizado em uma das entradas do Campus Central da UFRN, próximo à BR 101, o prédio onde 
funciona o Departamento de Artes foi construído inicialmente para abrigar a Faculdade de Engenharia, que 
teve seu projeto arquitetônico encomendado ao arquiteto Manoel Coelho da Silva, do então Departamento 
de Obras da UFRN. No dia 21 de março de 1968, a Escola de Engenharia ocupou o prédio, ali permanecendo 
até a inauguração do Centro de Tecnologia (CT), em 1973 (BARBOSA, 2010 ). Sobre isso, na descrição 
institucional do CT, temos o seguinte: 

A Reforma Universitária implementada em 1968, marcou a reorganização acadêmica e administrativa da 
instituição em um processo que extinguiu as faculdades e implementou a estrutura atual, agrupando em 
Centros Acadêmicos os diversos departamentos, dependendo da natureza dos cursos e afinidade das disciplinas. 
Nesse contexto, surge em 1973, o Centro de Tecnologia (CT), abrangendo à época os cursos de Arquitetura 
e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química, além de 
cursos de formação de tecnólogos em Indústria Têxtil, Administração Rural e Cooperativismo.
 

 Com a saída da Escola de Engenharia, o Departamento de Artes foi instalado e inicialmente abrigou 
o Curso de Licenciatura em Educação Artística, criado pela Resolução nº 72/75, de 1º de agosto de 1975, do 
CONSEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) e pela Resolução nº 42/75 do CONSUNI (Conselho 
Superior), na gestão do Reitor Domingos Gomes de Lima. As resoluções levaram em consideração os projetos 
de criação de novos cursos e habilitações, a expansão das atividades de ensino da UFRN, o atendimento 
específico ao mercado de trabalho, o atendimento à demanda das políticas governamentais no que se refere à 
formação de recursos humanos e, mais especificamente, a habilitação de professores para o ensino de matérias 
definidas como obrigatórias pela Lei no 5692/71, de 11 de agosto de 1971.

 Naquela época, o Curso de Educação Artística foi estruturado com a duração curta e plena, objetivando 
a preparação de professores qualificados para atender a rede oficial e particular de ensino, dividido em quatro 
habilitações: Artes Cênicas, Artes Plásticas, Desenho e Música. Entretanto, com base nas novas resoluções do 
Ministério da Educação, estas habilitações deram lugar, na primeira década dos anos 2000, a novos cursos, 
quais sejam: Licenciaturas em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.

 O prédio do DEART possui aproximadamente 4.000,00 m² e, em 1997 e 2007, passou por algumas 
reformas que alteraram significativamente os ambientes internos, adaptando-os às novas necessidades. No 
que diz respeito à arquitetura, 

[...] as fachadas e a volumetria permanecem conforme o projeto original. Internamente, paredes foram 
demolidas e outras construídas, redefinindo a ideia inicial de Manoel Coelho, em função de hoje estarem 
instalados no prédio o Departamento de Artes, a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura – 
Funpec e a Superintendência de Infra-Estrutura (BARBOSA, 2010, p. 8). 
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 Ressaltamos que a Superintendência de Infraestrutura, em 2011, foi transferida para um novo prédio 
nas proximidades do Ginásio da UFRN. Nesse caso, o Departamento de Artes ocupa aproximadamente 
2.600nm2 da área total do prédio. Além de ter sediado o Curso de Licenciatura em Educação Artística 
(atualmente extinto), e abrigar os Cursos de Artes Visuais, Teatro e Dança, e o curso de Bacharelado em 
Design, atualmente sedia o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas e Mestrado profissional em 
Design.

Vista frontal do prédio anexo do DEART

Entrada do DEART
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 A Escola de Música da UFRN (EMUFRN) consiste em uma Unidade Acadêmica Especializada, com 
uma estrutura administrativa própria e conta atualmente com dois cursos de nível superior (bacharelado e 
licenciatura em música), quatro cursos de nível técnico (instrumento, canto, regência e processos fonográficos) 
e diversos cursos de nível básico, na modalidade de extensão universitária. Criada em 1962, a EMUFRN 
foi incorporada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte no reitorado de Onofre Lopes, integrando 
primeiramente o Instituto de Letras e Artes e passando, em seguida, a ser órgão do Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes.

 Após ocupar outras três sedes, em 1991, a EMUFRN, sob o reitorado de Daladier da Cunha Lima, 
passou a ocupar sua nova sede no prédio projetado pelo arquiteto Ubirajara Galvão, no Campus Central da 
UFRN. A partir de então, a escola tem se firmado como de extrema importância para o desenvolvimento do 
cenário musical da cidade, por meio da promoção de seminários, recitais, festivais, encontros de bancas, ciclos 
de conferências e apresentações de professores e alunos. No universo dos cursos que oferece, a EMUFRN tem 
se dedicado ao ensino (com destaque para a formação de professor no seu curso de licenciatura), às atividades 
de extensão (seminários cursos, masters class, promoção de eventos, entre outros), e à pesquisa.

 Em sua estrutura, a Escola conta com 25 salas climatizadas, das quais, 08 são para aulas coletivas, 
01 dispõe de equipamento de vídeo conferência e 16 são exclusivamente para o estudo de instrumento 
individualizado – 08 das quais com pianos de armário. Dispõe também de um auditório próprio (Onofre 
Lopes), com 250 lugares, sistema de projeção e de sonorização (com 08 rebatedores de som móveis); um 
miniauditório com 80 lugares; um estúdio de gravação; uma sala multimídia, uma biblioteca especializada em 
música; um laboratório de informática, além de diversos instrumentos.

 Na atuação da EMUFRN, destacam-se: o Curso de Iniciação Artística (Ciart); o Programa de Formação 
Inicial e Continuada em Música (PROMÚSICA); e o Setor de Musicografia Braille e Apoio à Inclusão (Sembrain). 
O Ciart, existente de 1962, visa à formação artística de seus integrantes, voltando-se especificamente para a 
formação musical das crianças, tendo as outras linguagens (artes plásticas, teatro e literatura) como forma de 
enriquecer a experiência musical. O PROMÚSICA, articulado aos cursos de Licenciatura e Bacharelado em 
Música, objetiva o desenvolvimento de atividades de ensino e execução musical em grupo com instrumentos 
musicais, proporcionando acesso à aprendizagem de um instrumento musical para a comunidade, à medida 
que fomenta a construção de um lugar acadêmico-pedagógico no qual se articulam o ensino, a pesquisa e 
a extensão. O Sembrain presta serviços de suporte técnico e articulação de projetos de ensino, pesquisa e 
extensão na área da música e educação musical especial e inclusiva, contribuindo para a inclusão social e 
educacional de pessoas com deficiência.
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26 1.4 Museu Câmara Cascudo - MCC

 O Museu Câmara Cascudo (MCC/UFRN), unidade suplementar da Universidade do Rio Grande do 
Norte, vinculado à Reitoria. Trata-se de um museu universitário de âmbito geográfico regional, classificado, 
pela tipologia do seu acervo (que abriga bens paleontológicos, arqueológico e etnográficos) como um Museu 
de História Natural, sendo, atualmente, o maior do Rio Grande do Norte – além de centro de educação, lazer 
e pesquisa. O MCC/UFRN afirma, no âmbito da sua missão institucional, contribuir para o desenvolvimento 
sociocultural e científico do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da preservação, da pesquisa e da 
comunicação do acervo, bem como prestar serviços à sociedade por meio da valorização e do reconhecimento 
do patrimônio natural, histórico, artístico e cultural do Estado.

 A história do MCC/UFRN remonta a 1960 e à criação do primeiro centro de pesquisas da UFRN, o 
Instituto de Antropologia, a partir do qual surgiram também diversos centros e departamentos da Universidade. 
O Museu propriamente foi criado pela Resolução nº 81/73 – CONSUNI/UFRN, em 04 de outubro de 1973, 
com o objetivo de manter o acervo do Instituto de Antropologia, que foi extinto. A construção do prédio, 
marcado por linhas modernistas típicas desse estilo nas décadas de 1960 e 70, teve início em 1964, sendo o 
seu construtor o Engenheiro Maleff de Carvalho e o arquiteto Manoel Coelho da Silva. 

 Em 2011, o Setor de Exposições passou por uma grande reforma, com destaque para obras de 
acessibilidade, a construção de sala de exposições temporárias (85,50 m²) e para a nova fachada. Com uma 
área total de 11.766,72 m², compreendendo uma área coberta de 4.502,64 m², distribuída entre o Setor de 
Exposições, o Setor de Pesquisas, a Reserva Técnica, o Laboratório, a Biblioteca e a Administração, o espaço 
físico do museu se divide em três grandes complexos: o Espaço Expositivo, o Bloco de Administração e o 
Parque da Ciência.

 O acervo do MCC/UFRN tem sua origem na década de 1960 e nas coleções formadas pelo extinto 
Instituto de Antropologia, dividindo-se atualmente em: Acervo de Paleontologia; Acervo de Etnologia; Acervo 
de Arqueologia; Herbário; Acervo documental; Acervo bibliográfico; e o Acervo do Arquivo do Jornal Diário 
de Natal.
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 No âmbito das suas exposições, destacam-se, no ano de 2019: Aves e evolução – uma perspectiva 
histórica: exposição que apresenta a construção do conhecimento evolutivo através da Ornitologia; Anatomia 
comparada – exposição que, por meio da exibição de uma rica coleção de esqueletos completos e crânios 
de diversos animais, mostra as semelhanças e diferenças entre os vertebrados, tendo como fio condutor o 
processo evolutivo. Engenhos: tradição do açúcar – exposição que aborda o cotidiano, a arquitetura, a arte e 
as riquezas relacionadas à presença dos engenhos em território potiguar. Póstumos: Arqueologia do descaso 
– exposição do premiado fotógrafo Numo Rama, fruto do trabalho realizado em 2006, na antiga penitenciária 
João Chaves de Natal, conhecida como “Caldeirão do Diabo”. A caverna – réplica da caverna Olho d’água 
da Escada, localizada no município de Baraúnas. Parque das ciências – espaço não formal de ensino, cujo 
objetivo é despertar o interesse de alunos da rede básica de ensino pela área das Ciências Naturais. Iconologia: 
a vida passou por aqui –  exposição que aborda os registros fósseis do Vale dos Dinossauros, em Souza, na 
Paraíba. 

 Além das exposições, são dignos de destaque: o Setor de Arqueologia do MCC, que oferece um 
conjunto de atividades (cursos, atividades educativas, empréstimo de acervo) para usuário da UFRN e 
comunidade externa; e o Laboratório de Paleontologia, que recebe visitas, contando com um acervo de fósseis 
(não expostos) de animais que viveram há milhares e até milhões de anos, com destaque para a mandíbula 
inteira de mastodonte, e o canino de um tigre-dente-de-sabre.

 No universo da arte e da cultura, não obstante inserido no âmbito da História Natural – vocação 
histórica do museu –, o acervo etnológico do MCC abriga peças de arte indígena, arte africana e afro-
brasileira, arte popular (cerâmica lúdica, cerâmica utilitária), garrafas de areia, teatro de bonecos, esculturas 
em cerâmica, esculturas em madeira, ex-votos, fibra-vegetal, escultura em materiais diversos e brinquedos; 
e arte sacra. Acervo esse objeto de importantes  projetos de pesquisa, como o “Nossos Artistas”, da linha de 
pesquisa “Cultura Popular” e o “Vernáculo: A Criação Popular no RN”. Destacam-se ainda nesse universo 
particular a coleção de obras de Xico Santeiro, objeto de exposição própria e publicação homônimas “Xico 
Santeiro: uma escola de arte popular” (RAMOS, 2011), e, mais recentemente, a coleção de 204 matrizes 
gravadas, reunidas ao longo de décadas pelo pesquisador pernambucano Roberto Benjamin, doada ao MCC/
UFRN pela UFRN e pela Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC).

 Por meio das diversas propostas didáticas aplicadas ao seu espaço e às suas coleções, o MCC/UFRN, 
como um museu universitário, tem se mostrado instrumento educativo de grande magnitude no âmbito 
acadêmico de todos os níveis, o que faz dele parte substancial e imprescindível para a infraestrutura científica 
e cultural da cidade do Natal, do Estado do Rio Grande do Norte e do Brasil.
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1.5 Museu do Seridó

 O atual prédio do Museu do Seridó com ato de doação feito pelo Patrimônio Municipal, através da 
Lei nº 486/73 de 13 de janeiro de 1973, por iniciativa do então Prefeito de Caicó, Francisco de Assis Medeiros, 
teve sua sede transferida para o prédio do antigo Senado da Câmara e Cadeia Pública da Vila do Príncipe, 
construção finalizada em 1812. Originalmente, o museu surgiu nos anos 1960, idealizado pelo Padre Antenor 
Salvino de Araújo, inicialmente com a denominação de “Museu Pena de Ouro”, em homenagem ao Senador 
do Império, Padre Francisco de Brito Guerra, fundador e professor da primeira Escola de Latim do Seridó.

 Com a criação do Centro Regional de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN) e o funcionamento 
do Curso de História, a Diocese de Caicó transferiu a posse e a administração do acervo à UFRN, em 22 de 
maio de 1981. O museu ocupa uma área total de 586 m², sendo 311 m² de área edificada e 274 m² de pátios 
e jardins. Construído em arquitetura colonial, é tombado pelo patrimônio público, em instância federal[2]. 
Está localizado na Rua Amaro Cavalcanti (Rua da Cadeia Velha), 123, Centro de Caicó.

 O prédio principal é constituído de dois pavimentos, o superior é formado por duas salas; e o inferior, 
por três. A parte externa posterior ao prédio possui um pátio com quatro alpendres, três deles temáticos e 
um utilizado como espaço para atividades pedagógicas, além de um módulo de exposição do bioma das 
caatingas e um pequeno anexo administrativo.

 Seu acervo é formado por bens museais que se referem à cultura do Seridó, região de clima semiárido 
(Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil). A região foi colonizada no século XVII com base na pecuária e 
na agricultura algodoeira e territorializada com a freguesia de Santa Ana do Seridó (1748).

 As coleções que o compõem são: Arte Sacra (imagens e objetos de culto cristão); tecnologia tradicional 
(engenhos de rapadura; farinha; tecelagem e bordados), arqueológica (machados de pedra); movelaria 
(móveis domésticos); utensílios domésticos (louça e cerâmica); instrumentos de trabalho no pastoreio (roupa 
de vaqueiro, ferros de marcar gado, selas); armas (brancas e de fogo).
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 O Museu do Seridó possui exposições permanentes que versam sobre os temas: terra e homem: 
ecossistema das caatingas; história e cultura das sociedades pré-cabralinas e indígenas; religiosidade no 
Seridó: devoções e festas; produção da vida material: artes e ofícios no Seridó; cotidiano doméstico e vida 
familiar: morar nas fazendas, vilas e cidades.

 Atualmente, o museu está fechado devido a necessidade de reestruturação de parte do prédio. Essa 
foi uma situação constatada em visita técnica de equipe da RUMUS (Rede de Museus Universitários da 
UFRN), que resultou no relatório técnico “Intervenções Emergenciais para a operacionalização do Museu 
do Seridó/Ceres/UFRN” (SANTOS Jr. et al., 2016).
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1.6 Museu de Artes do NAC

 Inicialmente, pensado somente como museu virtual, o Museu Abraham Palatinik foi cadastrado como 
projeto de extensão a partir de 2008 e conta com um acervo de obras de arte multimídia. Essas obras foram 
doadas pelo artista e servidor do NAC, José Medeiros Pereira Guedes, mais conhecido como Jota Medeiros, e 
abrange algumas modalidades da arte contemporânea, tais como: arte/postal, poesia visual, arte e tecnologia, 
xerografia, videoartes, performance. Tal iniciativa se deu em função da produção e da pesquisa nessa vertente 
experimental das artes visuais no início dos anos 1980, ocasionando a criação, em maio de 1983, do Setor de 
Multimídia – NAC.

 Nesse contexto histórico, constata-se que o Rio Grande do Norte possui uma tradição no que tange à 
realização de ações e produções associadas a movimentos vanguardistas, a exemplo da publicação, pioneira 
no Brasil, do Manifesto Futurista (MARINETTI) em Natal, em 1909, a partir do qual ocorreram vários 
eventos, entre os quais, o lançamento do Poema/Processo (1967, em Natal e no Rio de Janeiro). Tal movimento 
foi pioneiro, em termos internacionais, ao propor atitudes e conteúdos posteriormente associados à arte 
conceitual.

 O Museu do NAC, homenageia o artista norte-rio-grandense Abraham Palatinik, que se projetou 
internacionalmente, a partir da 1ª Bienal de São Paulo (1951), com seu trabalho artístico associado à ciência e 
à tecnologia. Ressalta-se ainda que o referido artista recebeu o título de Dr. Honoris Causa da UFRN, no ano 
de 2012. Para criação virtual do Museu, houve a participação da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN, 
que, por determinado período, com o NAC, manteve o controle da inserção das obras no site http://www.
natalnet.br/palatnik/.

 Recentemente, o acervo de artes visuais da UFRN foi cadastrado em outra plataforma institucional 
de acervos da UFRN, isto é, a plataforma Acervus, criada pela Superintendência de Informática da UFRN 
a pedido do NAC, em 2018. Desse modo, o Museu do NAC, no que diz respeito à sua ambiência virtual, 
configura-se tanto pelo site criado no início da história do projeto do Museu Abraham Palatnik como, 
atualmente, pelo acervo de artes já disponível na Plataforma Acervus.

 Em 2019, o Museu, além de funcionar virtualmente, foi instalado em ambiente físico, integrando as 
novas instalações do NAC – espaço térreo da Biblioteca Central Zila Mamede/UFRN, o que oportunizará a 
reestruturação de sua ambiência virtual e física, e impulsionará a realização de ações museais que possibilitem 
mais visibilidade institucional à unidade museológica na condição de ferramenta para práticas de ensino, 
pesquisa e extensão e para a preservação do patrimônio artístico-cultural da UFRN.
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 Nesse novo espaço, além da projeção do acervo virtual multimídia, ocorrerão exposições permanentes 
com o próprio acervo de artes visuais da UFRN, de modo a possibilitar o acesso dos visitantes a obras 
historicamente doadas à UFRN.

Abraham Palatnik recebendo o título Doutor Honoris Causa em 28 de agosto de 2012.

Jota Medeiros e Abraham Palatnik.
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1.7 Biblioteca Central Zila Mamede - BCZM

 A Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) é uma unidade suplementar da UFRN diretamente 
subordinada à Reitora, sendo o órgão central executivo do Sistema de Bibliotecas da UFRN (SISBI), 
responsável pela coordenação, pelo planejamento e pela fiscalização das atividades técnicas das unidades 
de informação que compõem o referido sistema. Carrega como missão “fornecer  suporte informacional às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo com a geração de produtos e serviços em ciência, 
tecnologia e inovação da UFRN”.

 A BCZM foi criada em 02 de maio de 1959, por meio da Resolução nº 14/59 – CONSUNI. Nasceu 
no reitorado do Dr. Onofre Lopes como “Serviço Central de Bibliotecas” e tinha como função coordenar as 
atividades técnicas e administrativas das Bibliotecas das Faculdades Isoladas. Sua estruturação esteve atrelada 
à grande contribuição da bibliotecária Zila da Costa Mamede, que atuou como profissional responsável pelas 
bibliotecas das primeiras faculdades da Universidade. Em 1974, com a transferência da UFRN para a Campus 
Universitário, o “Setor Central de Biblioteca” passou a ser chamado de “Biblioteca Central da UFRN”. No ano 
seguinte, a Biblioteca passou a ocupar todo o prédio que lhe foi destinado – tendo em vista que até aquele 
momento seu andar superior era ocupado pela Reitoria.

 Em 1983, no reitorado de Diógenes da Cunha Lima, sua área foi ampliada, passando de 3.737,22 
m², para 4.937,32 m². Em 1985, com o falecimento de Zila Mamede – primeira bibliotecária do Estado, 
poetisa de destaque da literatura potiguar e primeira diretora da Biblioteca Central, de 1959 a 1980, além de 
idealizadora do Sistema de Bibliotecas da UFRN –, a Biblioteca passou a se chamar Biblioteca Central Zila 
Mamede (BCZM). Em 2011, no reitorado de José Ivonildo do Rêgo, foi inaugurado o novo prédio anexo, com 
uma área de 3.647,17 m², composto por três pavimentos, ampliando a área total da BCZM para 8.586,49 m².

 Em sua estrutura geral (incluindo o prédio anexo), destacam-se: videoteca (27 lugares), auditório (138 
lugares) e miniauditório (50 lugares); laboratório de informática (20 lugares); laboratório de acessibilidade; 
salas de estudos individuais (130 cabines), e 6 salas de estudo em grupo (36 assentos). Dados de outubro 
de 2018, o acervo físico geral da BCZM compreende um total de mais de 434.500 volumes, distribuídos em 
exemplares e fascículos. Além disso, disponibiliza à comunidade universitária o acesso a 3.536 livros digitais. 

 Mais especificamente no âmbito da arte e da cultura, além dos livros de seu acervo circulante 
relacionados com essas áreas, destacam-se as seguintes coleções: Coleção de Publicações de Autores do Rio 
Grande do Norte; Coleção de Literatura de Cordel; e a Coleção Zila Mamede (composta pela biblioteca 
particular da poetisa, bibliotecária e ex-diretora da instituição). Em 2019, foi realizada a 3ª edição do Concurso 
de Fotografia da BCZM, que, por meio de temas relacionados com a biblioteca, visa estimular a comunidade 
da UFRN a registrar os ambientes externos e internos das bibliotecas.
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1.8 Editora Universitária - EDUFRN

 A Editora da UFRN (EDUFRN), unidade suplementar que incorpora em sua estrutura a gráfica 
da UFRN, é filiada à Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU) e participa do Programa 
Interuniversitário de Distribuição do Livro (PIDL). As suas publicações contemplam as seguintes linhas 
editoriais: Técnico-Científica, Recursos didático-pedagógicos, Artístico-Cultural e Obras Clássicas.

 Suas atividades e ações editoriais estão subordinadas à Política Editorial da UFRN, que traz entre 
seus princípios: a divulgação do patrimônio cultural por meio da publicação de obras; o compromisso 
com a definição pública dos critérios de relevância; e o caráter público e institucional de suas publicações. 
Ainda com base na mesma política, objetiva-se orientar e promover a edição de obras de relevância social e 
acadêmica, de forma a garantir a disseminação de conhecimentos técnicos científicos, artísticos e culturais.

 Criada em 1962, como Imprensa Universitária – passando a ter o status de editora nos anos 1980 –, a 
EDUFRN constitui-se atualmente como a maior editora do Rio Grande do Norte, destacando-se não só pela 
divulgação da produção acadêmica mas como importante promotora da cultura potiguar, pela publicação 
de obras clássicas. Em 1993 e 1994, ocupou o panorama nacional da editoração universitária participando 
das Bienais Internacionais do Livro do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente. Ainda em 1994, 
seus títulos passaram a fazer parte do acervo internacional de livros universitários do Memorial da América 
Latina e da Biblioteca de Frankfurt, onde participou da 43ª Feira Internacional do Livro. No mesmo ano, em 
parceria com a ABEU, coordenou a Reunião Norte/Nordeste de Editoras e Gráficas Universitárias. 

 Com um corpo de funcionários composto por servidores, funcionários terceirizados e alunos bolsistas, 
a EDUFRN é responsável pelos diferentes processos de editoração, desde a revisão de originais e provas, 
passando pela diagramação de miolo, criação de capa e produto final. Cumprindo sua missão institucional, 
seu compromisso com a inclusão social, com a democratização do conhecimento, e acompanhando as 
tendências mais recentes no mercado editorial, a EDUFRN vem investindo cada vez mais no desenvolvimento 
e na disponibilização gratuita, pelo Repositório Institucional da UFRN, de produtos em formato digital.

Fotos: Anastácia Vaz 
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1.9 Superintendência de Comunicação - COMUNICA

1.9.1 Agência de Comunicação da UFRN - AGECOM

 A Agência de Comunicação (AGECOM) integra a estrutura da Superintendência de Comunicação 
da UFRN (COMUNICA), juntamente com a TV (TVU) e a Rádio Universitária (FMU). De acordo com 
a Resolução nº 182/2017- CONSEPE, é responsável, em parceria com a Assessoria de Comunicação da 
Reitoria, pela divulgação institucional da UFRN. Cabe à AGECOM criar, manter, operar e monitorar 
meios próprios de divulgação institucional da UFRN na internet, assim como promover a divulgação da 
informação institucional por meio eletrônico direto e indireto, como correio eletrônico, Portal da UFRN 
e mídias sociais.

 Nesses termos, a Agência se posiciona como a responsável por transformar em notícias e reportagens 
aquilo que acontece no âmbito institucional da Universidade, referente aos acontecimentos e aos atos 
institucionais, no campo do ensino, da pesquisa, da extensão ou da administração. Todo o conteúdo 
é disponibilizado à comunidade interna e ao público em geral por meio de seus canais de divulgação. 
Além das notícias e reportagens publicadas diariamente no Portal da UFRN, a AGECOM envia para um 
universo de aproximadamente 60 mil e-mails, em duas edições, o boletim diário “UFRN Notícias”, e nas 
terças e quintas reportagens completas no “Matérias especiais”.

 Em função da natureza de seu trabalho e missão de registro da vida diária ativa – e proativa – da 
UFRN, a AGECOM construiu um rico acervo fotográfico, continuamente enriquecido, que se constitui 
num valioso patrimônio de imagens em meio analógico e digital, acessíveis, que contam a história da 
instituição, desde a construção do Campus Central, na década de 1970, até os dias atuais.

Primeira colação de grau 1972 - Acervo AGECOM
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 A TV Universitária (TVU) integra, desde 1999, a estrutura da Superintendência de Comunicação da 
UFRN (COMUNICA), com a Agência de Comunicação (AGECOM) e a Rádio Universitária FM (FMU). 
Atualmente, a área de cobertura do sinal da emissora atinge aproximadamente dois milhões de telespectadores, 
o que corresponde à região de Natal, composta por quatorze municípios.

 Balizada por diretrizes definidas pela Associação Brasileira de Emissões Públicas, Educativas e 
Culturais (ABEPEC), sua programação está atrelada ao princípio de atender diferentes públicos, priorizando 
a sua integridade, ação independente, plural e de valorização da criatividade e inovação na produção de 
seus programas. Seu telejornalismo busca oferecer informações de qualidade, com relevância social e sem 
submissão às imposições de mercado. Não praticando censura de natureza político-ideológica ou artística, 
propõe a livre manifestação do pensamento, da criação de expressão e de informação.

 O então denominado Núcleo de Tecnologia Educacional/Televisão Universitária do Rio Grande 
do Norte (NUTE/TVU), como órgão suplementar da UFRN, foi fundado em 1972, para abrigar o Projeto 
SACI – Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares, do Programa Nacional de Telecomunicação 
(PRONTEL), do Ministérios da Educação. A TVU, portanto, teve o começo de sua história marcado por 
uma relevante experiência na área de teleducação, que consistia na recepção de aulas produzidas no Instituto 
Nacional de Pesquisa Espacial (INEP), em São José dos Campos/SP, e transmitidas, via satélite, em sinal 
aberto para Natal e região metropolitana, sendo as aulas para o interior distribuídas via retransmissores 
instalados em locais estratégicos, atingindo uma área de cerca de 60% do Rio Grande do Norte. Tendo sediado 
a primeira experiência em educação a distância usando a tecnologia mais avançada da época, a TVU foi, por 
15 anos, a única emissora geradora de sinal de televisão do Estado.

 Em 1991, a UFRN iniciou um programa de revitalização do órgão, com a melhoria da qualidade do 
seu sinal e do nível técnico da programação local, bem como da participação nacional, agora por meio da 
inclusão da produção local na programação da Rede Brasil de Emissoras Educativas. Outro marco desse 
momento foi a transferência das instalações, que outrora funcionavam no centro da cidade, para um novo 
prédio – projetado por Ubirajara Galvão – construído e equipado especificamente para abrigar as atividades 
do NUTE/TV-U, no Campus Central do UFRN. 

 Em 1992, foi realizado o Encontro do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa/Segmento 
Nordeste, em comemoração aos 20 anos de fundação da TV Universitária. Em 1993, foi realizado o I Encontro 
Nacional de TVs, Rádios e Produtoras Universitárias, com palestrantes nacionais e internacionais e com a 
presença do Ministro da Educação. Nesse mesmo ano, foi realizado o primeiro documentário sobre o retorno 
do educador Paulo Freire a Angicos. Além disso, houve a veiculação da aula inaugural da UFRN, ministrada 
por Luiza Erundina, seguida pelas de Ariano Suassuna (1994) e Francisco Weffort (1995).
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 Em sua grade de programação, a TVU prioriza a difusão de conteúdos voltados à promoção da 
cidadania e dos valores humanísticos universais, privilegiando a divulgação da produção acadêmica da 
UFRN, além de promover e divulgar a cultura e o esporte regionais. Em sua programação, destacam-se: O 
“Café Filosófico”, programa que a cada semana aborda um tema à luz da filosofia; o “Cena Potiguar”, espaço 
de valorização da cultura norte-rio-grandense e de expressão de diversas formas de arte; o “Grandes Temas”, 
que apresenta a discussão de temas de interesse social com a participação de especialista e o espaço aberto 
à interação da população; o “Memória Viva”, programa de cunho biográfico que traz a cada semana uma 
personalidade que marcou a história do Rio Grande do Norte e algumas com repercussão nacional; o “Olhar 
independente”, espaço de divulgação e discussão da produção audiovisual nordestina; o “Por dentro do 
Campus”, apresentando uma síntese do que acontece nas áreas acadêmica, científica e cultural da UFRN; o 
“Tela Rural”, programa que discute e dissemina o temário rural no Estado; o “TV Esporte”, programa dedicado 
ao esporte profissional, amador e universitário; o TVU Notícias, programa voltado para o noticiário local; e o 
“Xeque Mate”, programa de entrevista guiado por um professor do Departamento de Comunicação Social da 
UFRN com participação de alunos do curso.

 No universo de seu inestimável valor cultural, que compreende toda a sua história, marcada por 
protagonismos, a TVU tem se destacado pela promoção e difusão das manifestações artísticas e culturais 
locais, pela valorização da cultura regional, bem como pelo seu papel de guardiã da memória do Estado do Rio 
Grande do Norte, com destaque para o acervo do programa “Memória Viva”, que nos mais variados campos, 
guarda depoimentos de personalidades como Câmara Cascudo, Dinarte Mariz, Aluízio Alves, Cortez Pereira, 
Dom Helder Câmara, Luís Carlos Prestes e Paulo Freire.

 Em 2015, a TV Universitária foi a primeira emissora de uma instituição federal a explorar um canal 
digital em sinal aberto, respondendo à exigência de novas tecnologias e de novos conteúdos em formatos 
inovadores. Ao mesmo tempo, continua reafirmando a sua missão por vocação: a de debater os grandes temas 
da atualidade e os grandes desafios da contemporaneidade.

 Em 2018, como ação de extensão, realizou o Ciclo de Entrevistas e Debate Eleitoral entre os candidatos 
ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Candidatos a vice-governador e candidatos ao Senado 
Federal, garantindo espaço para debate crítico sobre as propostas apresentadas pelos candidatos e permitindo 
a interação da sociedade com os postulantes aos cargos em disputa durante a programação jornalística da 
Rádio Universitária e TVU/RN, no período eleitoral. Dentro do mesmo projeto, realizou Debate Eleitoral no 
dia 27 de setembro, com transmissão simultânea de rádio, tv e internet.
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Primeiros equipamentos da tv década de 1970 (Fonte, TVU.RN página oficial)

Mesa de controle de vídeo em P&B década de 1970 (Fonte, TVU.RN página oficial)
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Logomarca atual da TVU

Programa Xeque Mate (Fonte, TVU.RN página oficial)

Programa “Por dentro do Campus” (Fonte, TVU.RN página oficial)

Programa “Memória Viva” (Fonte, TVU.RN página oficial)



42

1.9.3 Rádio Universitária - FMU

 Localizada no Campus Central da UFRN, a Rádio Universitária (88,9 FM) funciona sob a administração 
da Superintendência de Comunicação da UFRN (COMUNICA) e se constitui numa emissora educativa 
comprometida com a cultura e a cidadania, especialmente da população norte-rio-grandense. Diante de um 
cenário marcado pela programação comercial, com pouca ênfase dada ao jornalismo e praticamente nenhum 
espaço ao artista local, a emissora foi fundada em 22 de março de 2001 com uma proposta distinta. Como 
emissora pública, ligada à UFRN, tinha (e tem) o propósito de resgatar a importância e a qualidade do rádio 
para a sociedade, o que se expressa na missão de: “Contribuir para a formação educativa, cultural e cidadã 
dos ouvintes, difundindo conhecimento e valores patrimoniais, artísticos e culturais, especialmente os do Rio 
Grande do Norte” (UNIVERSITÁRIA FM, 2017).

 Essa nova forma de fazer rádio afirma-se a partir de três diferenciais básicos: a ampliação do 
espaço destinado ao jornalismo, a abertura aos artistas locais e o cuidado com a diversidade e a qualidade 
da programação musical. A rádio oferece, assim, uma combinação do melhor da música internacional e 
brasileira, destacando-se a produção do RN, com um jornalismo dinâmico e atualizado, com espaço para 
notícias internacionais, nacionais, locais, bem como para agenda cultural da cidade.

 Em sua programação musical, transmitida 24 horas por dia, destacam-se: “Música Regional Brasileira”, 
destinado à música típica das regiões do Brasil; “Chorinhos e Canções”, resgatando e promovendo um gênero 
que estava ausente da mídia; “Samba & Bossa”, dedicado ao velhos e novos mestres do samba; “Momento 
Musical”, apresentando as maiores e melhores orquestras e os grupos instrumentais do mundo; “Música 
Potiguar Brasileira”, criado com o propósito de valorizar a música norte-rio-grandense e revelar novos talentos, 
destacando, a cada edição, o trabalho de um artista do Rio Grande do Norte; “Música Viva”, programa temático 
sobre música de concerto; “Vozes do Brasil”, que conta semanalmente a história de grandes nomes da Música 
Popular Brasileira; “No Compasso do Jazz”, dedicado ao jazz e ao blues; “Rock, Pop & Blues”; “A Música no 
Tempo”, programa que trata da História da Música; “Grandes Mestres da Música”, programa dedicado ao 
maiores compositores clássicos; “Os Guitarristas”, espaço do encontro entre os gênios da guitarra e do violão. 
“As Big Bands”, apresentando as performances das grandes bandas da música americana; “Música do Planeta 
Terra”, apresenta a riqueza da música étnica do planeta em suas diversas vertentes. Em sua programação 
jornalística, apresentam-se, de segunda a sexta: o “Plantão da Redação”; o “UFRN é Notícia”; o “Universitária 
Informa”; o “Jornal do Meio-Dia”; o “Programa das Seis”; e, aos sábados e domingos, o “Agenda Cultural”.
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 Além da sua destacada atuação radiofônica, a importância da emissora como patrimônio artístico 
e cultural da UFRN se expressa também no acervo fonográfico que possui e na produção, anualmente, do 
“Festival de Música Potiguar Brasileira” (FMPB). O seu acervo, ainda a ser catalogado, conta com mais de 
4.000 itens, entre vinis e CDs, com ênfase na produção norte-rio-grandense. Já o FMPB, constitui-se em um 
evento aberto ao público que homenageia um artista musical da terra e premia a música autoral de artistas 
potiguares com música instrumental e com letra. Tal valorização e promoção da música local resultou no 
reconhecimento da Câmara Municipal de Natal, que instituiu, em 2007, o dia 22 de março – data de criação 
da Rádio Universitária FM – como o “Dia do Músico Natalense”.

 Nos 60 anos da UFRN, a Rádio Universitária completa 18 anos de uma trajetória que tem não só 
contribuído para a disseminação da produção técnico-pedagógico-científica da UFRN mas também para 
a promoção e a divulgação do patrimônio cultural regional, especialmente o norte-rio-grandense, e para a 
formação educativa, cultural e cidadã de seus ouvintes. Desse modo, afirma-se como um espaço democrático 
para a difusão e a construção de ideias e valores, bem como para a revelação de novos talentos.
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1.10 Praça Cívica da UFRN

 Parte integrante do conjunto das primeiras obras realizadas no Campus Universitário, ainda no ano 
de 1972, que incluíam o Parque Esportivo e o Restaurante Universitário, a Praça Cívica foi criada como uma 
área de vivência para receber grandes eventos da UFRN. Constitui-se num anfiteatro projetado pela equipe 
do escritório do arquiteto paraense Alcyr Meira, que integra, juntamente com Monumento à Universidade e 
a Capela Ecumênica – ambos do arquiteto João Maurício Fernandes de Miranda –, o conjunto monumental 
da entrada principal do Campus. 

 Segundo Carvalho:

 O partido arquitetônico da Praça Cívica se apropria da topografia do terreno para indicar as soluções 
projetuais. Desta forma, através do aproveitamento de uma encosta semicircular, foi projetado um anfiteatro 
ao ar-livre com capacidade para acomodar cinco mil pessoas sentadas no qual o núcleo era ocupado por um 
palco constituído por cinco plataformas de pedra, escalonadas em níveis diferentes. Originalmente, essas 
diferenças de nível determinavam o zoneamento da distribuição dos ocupantes durante as cerimônias de 
colação de grau realizadas anualmente no local, de forma que os mais importantes ficassem nas plataformas 
mais altas e assim sucessivamente (2018 p. 8).

 A Praça Cívica foi inaugurada em 06 de dezembro de 1972, com a primeira cerimônia de Colação 
de Grau Unificada do Campus Universitário. A partir de então, além de abrigar as primeiras colações de 
grau e solenidades da UFRN, o anfiteatro se consolidou como um espaço de referência para eventos de 
arte e cultura promovidos pela Universidade e por órgãos, instituições e comunidade externos. Destacando-
se as apresentações da CIENTEC Cultural, da Teia Nacional da Diversidade, alguns Autos de Natal, em 
parceria com o governo do Estado do RN, Ações do Programa SigaArte na UFRN, outras reuniões científicas 
e culturais, como as da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e da Associação Brasileira 
de Pesquisa em Pós-graduação em Artes Cênicas (ABRACE), além de outros grandes eventos, inclusive 
especificados em outros capítulos deste Catálogo.
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Conjunto monumental inicio anos 1980 - Acervo AGECOM

Praça sendo ornamentada para primeira colação de grau 1972 - Acervo AGECOM
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2.1 Monumento Símbolo da UFRN

 Aquele que passou a ser o símbolo da UFRN em todos os meios de divulgação foi fruto de um concurso 
público, em 1973, para o “Marco Comemorativo da Construção do Campus Universitário”. Concurso vencido 
pelo arquiteto João Maurício Fernandes Miranda. 

 Segundo seu idealizador, diante da proposta de um monumento que representasse a própria 
Universidade, propôs três unidades/figuras, que, representando os professores, os alunos e a comunidade, 
ao se tocarem, formassem sob ângulos diversos, um grande “U”. Solução elegante – porque simples e 
coerente – que também pode ser lida como três pilares modernos que simbolizam aqueles que estruturam a 
Universidade: o ensino a pesquisa e a extensão. 

 Além desse seu significado mais amplo, o monumento, em sua estética, também dialoga com a 
proposta arquitetônica desse momento inicial do Campus Central, associado ao modernismo (ora mais, 
ora menos expressivo), e também ao “brutalismo”, estilo marcado por uma arquitetura crua, com materiais 
em estado bruto e estruturas aparentes. Monumento imponente, formado por três unidades (como que 
elementos de sustentação), em concreto bruto, que, unidos, simbolizam a Universidade. 

 João Maurício Miranda, arquiteto formado no Rio de Janeiro entre as décadas de 1950 e 1960, foi 
membro da Comissão Executiva do Campus, fundador e primeiro coordenador do curso de arquitetura da 
UFRN. Responsável por outros importantes projetos no Campus, como a Capela e o Centro de Desportos 
(compreendendo o campo de futebol, pista de atletismo, piscina olímpica, instalações de vestiário, serviço 
médico e administração), o nome do arquiteto está associado a importantes projetos na cidade do Natal, 
como o Prédio do Sebrae; o Edifício Barão do Rio Branco; a agência da Caixa Econômica Federal no bairro 
da Ribeira, entre outros.
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Foto: Cícero Oliveira



48 2.2 Painéis do Auditório da Reitoria

 Aquela que talvez seja a mais significativa 
marca iconográfica da UFRN, representando e 
sintetizando a imagem da Universidade em diversas 
fotografias e publicações, o painel do auditório da 
Reitoria, está integrado ao prédio da administração 
central da Universidade, e data de 1975, período 
do início da construção do Campus Central.

 De autoria do escultor Manxa, a obra, que 
integra escultura (modelagem) e talha, intitulada 
“Guernica Nordestina”, em referência ao famoso 
painel de Pablo Picasso, é composta por três painéis 
em alto relevo (cada um com 100 m²), que compõem 
as três fachadas externas do auditório da Reitoria. 
Não obstante o painel frontal diante do espelho d’água 
seja a imagem mais conhecida, a obra é integrada 
pelos três: um na fachada lateral, que representa o 
escudo da UFRN sobreposto ao  mapa do Rio Grande 
do Norte; e outro na fachada anterior, que dialoga 
com aquele posterior e onde se encontram duas 
portas talhadas em madeira pelo mesmo escultor.

 Segundo o professor e colecionador Antônio 
Marques, os painéis de Manxa são representativos 
de um momento de valorização da modelagem 
(em argila e cimento) e da talha, bem como da 
estética barroca e das referências à cultura popular. 
Quebrando a estrutura retangular tradicional 
do painel, o escultor elaborou uma composição 
em estrutura piramidal, que, especificamente em 
relação aos painéis posterior e anterior, lembram 
em seus módulos algo das imagens das civilizações 
pré-colombianas, assim como da talha barroca, 
num estilo que, à necessidade de denominações, 
poderíamos chamar de expressionismo primitivo ou 
naïf. Sobressaem, na obra o escultor, como apontava 
Dorian Gray, motivos regionais, mistos de figuras 
humanas e símbolos de uma agressiva “beleza 
totêmica”. Atravessando essas figuras ancestrais, um 
grande sol, a representar provavelmente a própria 
Universidade, como fonte da luz do conhecimento. 

Manxa (falecido em 2012), nascido Ziltamir 
Sebastião Soares de Maria, natural de São Vicente/
RN, foi homem de origem humilde, que cresceu no 
seio da arte. Neto da notória pintora primitivista, 
Maria do Santíssimo, tinha convivência com os 
primos Irani, Iramar, Iaponi e Iaperí Araújo, todos 
artistas voltados para a temática popular da cultura 
nordestina. Desenvolveu-se, sobretudo, na arte da 
talha; editou álbuns de seu tema predileto, a literatura 
de cordel; e incursionou pelo trabalho mural e por 
obras por encomenda. Destacando-se pela força de 
suas composições, com mitos e lendas populares, 
teve, numa profícua atividade artístico-artesanal, 
atuação marcante na vida artística do Estado. Além 
dos painéis da Reitoria, o escultor assina: os painéis 
do altar da Capela da UFRN; a imagem de Santana, 
na entrada da Ilha de Caicó; o monumento dos 
Três Reis Magos, na entrada de Natal; o Pórtico 
e as esculturas em homenagem aos Mártires de 
Uruaçú e Cunhaú; o Monumento ao Atleta (feito 
em metal e que ficava no pátio externo do estádio 
Machadão até 2001); além de obras em agências 
do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do 
Nordeste e outras empresas no Brasil e no exterior. 
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2.3 Busto de Onofre Lopes

 Busto feito em bronze, numa homenagem a Onofre Lopes, um dos fundadores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e seu primeiro Reitor. O busto foi inaugurado em 30 de junho de 1988, 
no reitorado de Daladier Cunha Lima, por ocasião do 30º aniversário de fundação da Instituição.

 Onofre Lopes da Silva (1907-1984) natural do distrito de Comum (hoje pertencente ao município 
de Monte Alegre), filho de agricultor, estudou na Faculdade de Medicina do Recife e na Faculdade 
Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Na então capital federal, trabalhou como representante de 
laboratórios farmacêuticos. Tendo sido aluno de nomes como Miguel Couto e Carlos Chagas, de volta a 
Natal, trabalhou com Januário Cicco e Varela Santiago. Depois de haver ingressado no Curso de Saúde 
Pública, no Rio de Janeiro, em 1936, realizou dois estágios nos Estados Unidos, um de Cirurgia Torácica e 
outro de administração hospitalar, em 1948 e 1954, respectivamente.

 Foi por iniciativa e esforços seus que a Universidade se fez possível. Foi Onofre Lopes, estimulado 
por José Teixeira Dias, que levou a proposta de criação da Universidade ao então governador Dinarte 
Mariz. Em janeiro de 1959, tendo encabeçado uma lista tríplice encaminhada pelo Conselho Universitário 
ao Governador, foi nomeado Reitor da nova instituição, cargo que exerceu por três mandatos consecutivos, 
ou seja, por 12 anos. Em pouco menos de dois anos da instalação oficial da Universidade (que ocorreu no dia 
21 de março de 1959), mais uma vez, por iniciativa de Onofre Lopes, que levou a proposta pessoalmente ao 
presidente Juscelino Kubitschek, a Universidade do Rio Grande do Norte, então estadual, foi federalizada.
Onofre Lopes superou todas as limitações para a criação da Universidade, desde a inexistência de recursos 
específicos, a carência de instalações físicas até a deficiência de meios materiais. Em discurso oficiais, 
declarou, por diversas vezes, “Dediquei-me à Universidade para que os jovens de minha terra não tivessem 
que enfrentar os árduos estudos superiores longe de suas famílias ”.
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Busto de Onofre Lopes localizado no Hall da Reitoria da UFRN, Campus Natal.



52 2.4 Busto de Dinarte Mariz

 Busto em bronze em homenagem ao ex-governador do Estado Dinarte Mariz foi inaugurado em 25 de 
agosto de 2003, no saguão da Reitoria (compondo monumento com o busto de Onofre Lopes), no reitorado 
do professor José Ivonildo do Rêgo, por ocasião das comemorações do centenário de nascimento de um 
dos fundadores da UFRN. Dinarte de Medeiros Mariz (1903-1984), natural do município de Serra Negra 
do Norte/RN, com apenas o curso primário, fez-se homem bem-sucedido: foi delegado de polícia em sua 
cidade natal, agropecuarista, comerciante de algodão em Caicó e governador do Rio Grande do Norte entre 
1956 e 1961. Durante o seu governo, no dia 18 de dezembro de 1958, sancionou a Lei nº 2.307, que criou a 
Universidade do Rio Grande do Norte, federalizada em 1960. Vinte anos depois, em discurso à Assembleia 
Legislativa, relembrava:
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Chego ao ato maior do meu governo, diria 
melhor, de minha vida pública, aquele que mais 
me tocou à inteligência e ao coração, o que mais 
me ufano e pelo qual dou renovadas graças a 
Deus, por me haver feito instrumento de sua 
criação. Estava reservada a mim, que não me 
assentei em bancos acadêmicos, que não tive 
meios de cursos estudos superiores, a glória de 
dar à juventude de meu Estado o seu galardão 
maior, a Universidade [...]. Universidade que 
era o sonho mais alto da coletividade, o seu 
objetivo maior para alcançar a alforria e a 
maioridade de seu desenvolvimento cultural .

          Em 1983, com oitenta 80 anos de idade, recebeu da 
UFRN e título de Doutor Honoris Causa.



54 2.4 Painéis da Capela

 Os painéis da Capela Ecumênica da UFRN são de autoria do escultor Manxa, o mesmo responsável 
pelos painéis do auditório da Reitoria, e datam do começo da década de 1970, início da construção do Campus 
Universitário. Segundo João Maurício Fernandes, arquiteto responsável pelo projeto da Capela, os painéis 
fizeram parte da concepção da decoração interna e foram resultados de um convite feito pelo arquiteto ao 
escultor. As obras, que dialogam entre si, trazem figuras caraterísticas da obra de Manxa e representam a queda 
e a ascensão das almas. Revestidas de branco, são iluminadas pela cor vermelha e azul. No painel da esquerda 
(vermelho), ornado com galhos e folhas de cajueiro, uma figura solar masculina observa a queda representada 
por aves; no painel da direita (azul), ornada por galhos e folhas de videira, uma figura lunar, feminina, observa 
a ascensão das aves. 
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58 2.5 Presépio 

 Escultura composta por estrutura em concreto armado (base e arcos) e escultura em 
cerâmica, o Presépio foi doado à UFRN pelas seguintes instituições: Prefeitura de Natal, Federação 
das Indústrias e Federação do Comércio e empresas do Estado, em razão das comemorações dos 
25 anos de fundação da Universidade. O Monumento é de autoria do arquiteto e ex-servidor da 
UFRN, Ubirajara Galvão, também responsável pelos projetos da Escola de Música (EMUFRN) 
e do prédio da Superintendência de Comunicação (COMUNICA). Inaugurado em 1983, trazia 
esculturas do arquiteto, artista plástico e professor da UFRN, Eugênio Mariano de Medeiros, 
posteriormente substituídas por esculturas do artista popular Zezinho de Tracunhaém (José 
Joaquim da Silva), ceramista pernambucano especializado em  arte santeira.
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60 2.6 Comunicação Flor do Século

 A obra, inaugurada em maio de 1995, foi doada à UFRN pelo artista Júlio César Revorêdo, como 
retribuição ao apoio dado pela Universidade, no âmbito da arte, aos trabalhos de pesquisa para a criação de 
obras artísticas. A escultura faz parte de um momento importante da instituição, quando a TV Universitária, 
que então funcionava na Cidade Alta, passa a ocupar, durante o reitorado do professor Geraldo Queiroz 
(1991-1995), um prédio próprio no Campus Central. Foi diante do novo prédio do Núcleo de Tecnologia 
Educacional/Televisão Universitária do Rio Grande do Norte (hoje Superintendência de Comunicação – 
COMUNICA), que se instalou a escultura do artista potiguar.

 Composta em aço carbono e concreto, a escultura Comunicação Flor do Século traz em sua expressão 
plástica – e em seu título – a referência à comunicação como a grande “flor do século XX”. Segundo o artista, 
as antenas parabólicas compunham no cenário urbano, poeticamente como flores, verdadeiros “jardins de 
comunicação”. Mais do que meros equipamentos e objetos de consumo, esses artefatos eram expressões de 
anseios e de desejos por integração e pertencimento a uma comunidade. A escultura, portanto, apropriou-
se dessa referência urbana materializando-se em uma antena como uma grande “rosa parabólica” – como 
também, aliás, passou a ser conhecida. 
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 Além da relação com o significado do órgão que ocupava o novo prédio, a escultura também procura 
estabelecer um diálogo com seu entorno mais amplo, tendo em vista que a Universidade, em seu Campus 
Central, faz parte de um momento arquitetônico muito preciso, sob influência do modernismo, vinculado ao 
“Brutalismo”. Estilo de estética crua, o brutalismo apresenta, entre as suas características, o uso de materiais 
em estado bruto, bem como de estruturas – vigas e pilares – e do concreto aparentes. Dessa forma, a base 
da escultura, em concreto bruto, foi pensada para estabelecer esse diálogo. “Na  obra, eu tive a preocupação 
de promover esse encontro, até mesmo para que ela não destoasse – no sentido de ser impositiva – do seu 
entorno”, relata o artista. 

 A relevância da obra também está relacionada a um momento importante da obra de Revorêdo: 
aquele do começo da utilização do metal para grandes formatos, e da busca conceitual para a escultura 
por meio de materiais mais duros e resistentes. A partir daquele momento, e, sobretudo, no começo dos 
anos 2000, Revorêdo explorou as possibilidades das dobraduras em aço, que marcam sua obra escultural, 
tornando-se referência para outros artistas.

 Júlio César Revorêdo nasceu em Natal, em 1959. Iniciou sua trajetória artística na pintura, explorando 
temas relacionados à paisagem local e a manifestações populares até meados do anos 1980. A partir de então, 
tem explorado um grande número de técnicas, linguagem e materiais, da pintura, passado pela escultura, até 
as técnicas mistas, com uso da fotografia. Entre individuais e coletivas, participou de exposições no Brasil, na 
Alemanha, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos e na Letônia. No âmbito do Design, executou obras 
para a cenografia de importantes produções televisivas. Jornalista de formação, editou o Jornal Estampa, 
publicação semanal voltada ao design, à arquitetura e à arte. Entre 2001 e 2008, à frente do Gabinete de 
Arte César Revoredo, fez da galeria de arte um dos espaços mais atuantes da região, e atualmente, produz a 
CasaCor Rio Grande do Norte, grande mostra de arquitetura, design de interior e paisagismo.

Ttulo: COMUNICAÇÃO FLOR DO SÉCULO
Autor: Júlio César Revorêdo (Natal - 1959)
Dimensões: Altura 5,0 m.
Ano: 1995.
Tecnica/Material: Escultura em aço carbono e concreto.
Localização: Jardim diante do prédio da Superintedência de Comunicação da UFRN (COMUNICA) - Campus Central/UFRN
Foto: Cícero Oliveira



62 2.7 Páginas de Sabedoria (mural)

 Intitulado Páginas de Sabedoria, o mural do prédio anexo da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) 
faz parte do projeto “Arte Brasil”, coordenado pelo artista plástico e professor, Marcos Andruchak. Esse 
projeto tem se materializado na produção de murais no Brasil e no exterior, sendo realizado pelo artista com a 
participação extensionista de alunos da UFRN e das comunidades nas quais as obras são executadas. Páginas 
de Sabedoria integra-se à arquitetura fazendo referência ao conhecimento e à sabedoria representados pelos 
livros e seu espaço de guarda: a biblioteca.

 A obra, que surgiu de deliberações envolvendo a diretoria da BCZM, o arquiteto responsável e o 
artísta, constituiu-se em um trabalho colaborativo, que contou com a participação de alunos e servidores 
da biblioteca, incluindo a própria diretora à época, Ana Cristina Cavalcanti Tinoco. A obra passou por duas 
etapas: em função da necessidade de revitalização da pintura, realizada em 2011. Em 2016, foi feito um 
trabalho de escultura na parede, para facilitar a manutenção dos grafismos, bem como para a preservação da 
obra.

 O mural se desenvolve com base no “geometricismo”, estilo de arte contemporânea marcado pela 
simplificação das formas e linhas que, geometrizadas e controladas, formam traços nos quais as excelências 
das retas e curvas tendem à exatidão matemática. Em outras palavras, temos a geometrização das linhas 
retas e curvas, simulando caminhos matematicamente calculados para a construção de objetos – abstratos e/
ou figurativos. Geometrização conduzida pela sensibilidade do artista que, por meio da avaliação visual das 
formas, constroi um equilíbrio gráfico, ao mesmo tempo que lida com certo “caos”.

 Em Páginas de Sabedoria, pequenas figuras habitam as páginas dos livros e um livro se faz cabeça da 
grande figura, leitora e autora, com um lápis na mão. Na composição, os livros se multiplicam e voam, como 
o conhecimento e a imaginação, dos quais são, ao mesmo tempo, frutos e sementes.

 Artista plástico e muralista, Marcos Andruchak é professor de arte e arte digital do Departamento 
de Artes/UFRN. Mestre em Computação Gráfica pela Escola Politécnica da USP e doutor em Artes pela 
Escola de Comunicação e Artes da mesma Universidade, trabalha com design gráfico animado, arte e novas 
tecnologias, bem como com a pintura de grandes painéis, utilizando acrílica, relevos e o estilo geometricista. 
Na UFRN, além da atividade como docente, tem marcado a paisagem edificada (em ambientes externos e 
internos), com diversos murais e painéis.
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Páginas de Sabedoria é um presente para a UFRN e simboliza o 
ponto máximo do ensino, pesquisa e extensão, que são os livros 
em seu santuário: a biblioteca. No grafismo, o homem, como leitor 
e autor, sobre a superfície do mundo onde nascem/florescem mais 
livros, frutos de nossa imaginação e, portanto, podem voar como 
pássaros, atravessando o espaço  e o tempo.

Marcos Andruchak.
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66 3.  GRUPOS ARTÍSTICOS CONSOLIDADOS DA UFRN

3.1 Artes Visuais

3.1.1 Grupo Universitário de Aquarela e Pastel – GUAP

 O Grupo Universitário de Aquarela e Pastel (GUAP) reúne artistas voltados para a produção de artes 
visuais, por meio de técnicas como o desenho, a aquarela, o pastel e a fotografia. Tendo como principal 
objetivo a manutenção de uma produção de qualidade, dedica-se à oferta de cursos e oficinas, bem como ao 
desenvolvimento de pesquisas em artes visuais e de ações de extensão, por meio de exposições – o que tem 
lhe garantido visibilidade local e mesmo nacional.

 Fundado em 2001, o grupo, em sua longa trajetória, tem congregado diversos artistas, entre 
estudantes, professores e colaboradores da comunidade externa, fomentando a pesquisa em arte e realizando 
exposições coletivas e individuais dos membros do grupo, ao mesmo tempo que divulga a produção de artes 
visuais da Universidade. O GUAP traz em sua bagagem, além das oficinas e cursos ofertados, um universo 
de aproximadamente 40 exposições. Mostras que levaram o trabalho do grupo a espaços como a Galeria 
Conviv’Art (NAC/UFRN), a Pinacoteca do Estado, a Aliança Francesa, o Museu Câmara Cascudo, a Galeria 
do Departamento de Artes e o Memorial de Natal (Parque Dom Nivaldo Monte). No ano de 2017, realizou 
atividades de pesquisa junto ao “Matizes – Grupo de Pesquisa em Cultura Visual”. Em 2018, desenvolveu 
ações com o “Projeto Gênero de Arte”.

 Trazendo sempre em seu horizonte o tripé ensino-pesquisa-extensão, o GUAP, ao longo dos anos, tem 
contribuído de forma significativa para a formação de artistas, bem como promovido a pesquisa no campo 
das artes visuais e exposto a sua produção, contribuindo para a formação de um público apreciador das artes 
visuais. Tem apoiado o ensino, principalmente em escolas públicas e comunidades carentes, fomentado a 
pesquisa em arte por meio da produção de trabalhos acadêmicos e divulgado a sua produção no âmbito da 
Universidade e fora dela.
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Pintura de Vicente Vitoriano.
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3.1.2 Projeto 10 Dimensões

 O projeto “10 Dimensões: Diálogos em rede, corpo, arte e tecnologia” (UFRN/UFPB/IFRN/FAPERN), 
iniciado em 2010 e vinculado ao DEART/UFRN, contempla a realização de uma série de ações de reflexão 
e de debates com o intuito de mapear as questões presentes na produção artística em novos meios. Tais 
ações são realizadas de modo alternado entre as cidades de Natal e João Pessoa, além de espaço de ação pela 
Rede Internet. Para tanto, o projeto está baseado em 10 momentos-chaves que mapeiam linhas germinais 
nas questões específicas em rede, corpo, arte e tecnologia, com a premissa de ser fundamentalmente uma 
iniciativa irradiadora de novas perspectivas em âmbito nacional, fortalecendo especialmente a discussão do 
pensamento artístico contemporâneo na região Nordeste. 

 O projeto foi, inclusive, aprovado pelo Edital CAPES/MINC n. 07/2008 – Pró-Cultura – Programa 
de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica em Cultura, área temática: cultura, arte e novas tecnologias. Nas 
premissas do edital, o projeto está circunstanciado em uma parceria interinstitucional com a Universidade 
Federal da Paraíba; o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; a Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte; tendo a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte como instituição líder.

 Em 2018 e 2019, o projeto trabalhou com uma linha evolutiva do projeto 10 Dimensões em seu ciclo 
Paredão Eletrônico, enfatizando, com mais interesse, a função poética das obras e sua relação com o público. 
Traz à tona as relações entre inventividade popular e invenção poética a partir de deslocamentos resultantes 
de um projeto poético. Podemos dizer que a familiaridade com a estrutura paredão e, particularmente, 
miniparedão e microssistemas interativos surgidos no decorrer do ciclo anterior, inspiram os projetos 
analisados e a reorganização da estrutura sob novas premissas.

 As ações propostas apropriam-se e dialogam com o dispositivo paredão resultante de criação coletiva 
e social, estabelecendo estratégias para um novo projeto, manifestando a intersecção entre invenção coletiva 
e invenção erudita. Dessa maneira, a extensão como instância universitária na área de cultura, abriga 
manifestações culturais e artísticas em seu momento de instauração com base na apresentação de obras 
artísticas também conexas a projetos de pesquisa artísticas, e em conexão com a atividade de mediação, 
integrando extensão, ensino e pesquisa. Possibilita, assim, um aprofundamento do caráter da extensão na área 
de arte e cultura em suas relações com a inovação.

 O projeto enfatiza a relação desse projeto de extensão com as ações extensionistas do curso de Artes 
Visuais, tendo em vista buscar atingir mais a integração entre pesquisa, ensino e extensão de forma integrada. 
A introdução de ações de mediação na apresentação das obras do projeto realizadas em Natal propõe relação 
com um dos aspectos fundantes de um curso de licenciatura em Artes Visuais, no caso, exibições artísticas, 
enfatizando a relação entre a manifestação concreta da arte e seu público, portanto, com a sociedade. Vincula, 
assim, a atividade extensionista no campo da cultura com a inovação.
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3.2 Dança

3.2.1 Grupo de Dança da UFRN (GDUFRN)

 O Grupo de Dança da UFRN (GDUFRN) foi criado pelo Prof. Dr. Edson César Ferreira Claro (in 
memoriam), em abril de 1990, com o intuito de sistematizar um espaço de extensão que reunisse estudantes 
dos Cursos de Educação Física, Educação Artística, Psicologia, História, Direito, Engenharia Civil, Medicina, 
entre outros. Iniciava-se, assim, uma construção histórica da Dança na UFRN, sobretudo no que tange a 
trabalhos artísticos de pesquisa e extensão que tomaram por base os estudos da consciência corporal e da 
dança moderna e contemporânea.

 As aulas eram baseadas no Método Dança-Educação Física, de autoria do próprio professor Edson 
Claro. Ao longo dos anos, os estudantes-bailarinos participaram de diversas ações formativas e apresentações 
de espetáculos na Universidade e fora dela, inclusive em turnê por outros estados e outros países, a exemplo de 
São Paulo e Argentina. Muitos profissionais de Educação Física e de Educação Artística, formados na UFRN, 
exerceram suas profissões com enfoque na dança, inclusive por grande influência do trabalho desenvolvido 
no GDUFRN. Durante muitos anos, o Grupo teve na sua direção artística, com o professor Edson Claro,  e 
a expressiva contribuição do professor Edeilson Matias que, mesmo depois de formado em Educação Física, 
manteve-se colaborando com o Grupo, além de outras colaboradores como a professora Petrúcia Nóbrega 
(Departamento de Educação Física da UFRN), professor Wicliffe Costa (Departamento de História da UFRN).

Elenco do início da história do GDUFRN. Foto: Acervo do Grupo.
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 Com a aposentadoria do professor Edson Claro, o GDUFRN, nos últimos 13 anos, vem sendo 
coordenado pela Profa. Dra. Teodora de Araújo Alves, que busca dar continuidade ao excelente trabalho 
desenvolvido já naquela época, mas também intenta agregar outros conhecimentos de corpo e dança, bem 
como oportunizar a participação de estudantes do Curso de Licenciatura em Dança, criado em 2009, no 
Departamento de Artes da UFRN.
 
 Ao longo dos anos, o Grupo vem desenvolvendo diversas ações no campo da dança, tais como: 
espetáculos, oficinas em espaços externos à Universidade, aulas abertas, residências artísticas, funcionando 
como espaço propulsor de extensão e pesquisa na graduação em Dança, no Mestrado em Artes Cênicas da 
UFRN e nos estágios supervisionados. O trabalho que vem sendo desenvolvido pelo GDUFRN, ao longo de 
quase três décadas, tem proporcionado a construção de novos conhecimentos para seus integrantes, discentes 
da UFRN, que buscam na extensão um espaço de aprendizado e de formação significativa. Somando-se a isso, 
o Grupo desenvolve ações afinadas ao que prevê a portaria que normatiza os grupos artísticos consolidados 
da UFRN, sobretudo por se tratar de um grupo artístico que produz conhecimento na área e representa a 
Universidade em diversos espaços externos, a exemplo de sua participação em várias comunidades locais 
onde a arte nem sempre está tão presente, bem como internacionalmente, quando da sua participação nas 
cidades de Norway e Portland-EUA, no ano de 2017, por ocasião do intercâmbio realizado com escolas de 
dança daquelas cidades norte-americanas.

GDUFRN em viagem aos Estados Unidos, em 2017.
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3.2.2 Gaya Dança Contemporânea

 Ainda nos anos 1990, o projeto surgiu como um desdobramento do Grupo de Dança da UFRN, 
no intuito de se investir numa formação mais técnica e profissional da dança. Durante esse período, foi 
coreografada por artistas como Henrique Rodovalho, Luiz Arrieta, Ivonice Satie e Mario Nascimento, todos 
coreógrafos de renome no contexto da dança nacional.

 No início dos anos 2000, a companhia continuou produzindo trabalhos coreográficos a partir da 
colaboração de ex-bailarinas que assumiram os processos de condução e concepção cênica. A partir de 2008, 
com a aposentadoria do professor Edson Claro, a Gaya ficou sob a responsabilidade de alguns docentes do 
DEART que propuseram investimentos em trabalhos autorais no que se refere à produção coreográfica, fato 
que tem marcado as produções do grupo como um trabalho que busca um estilo próprio gerado a partir das 
referências de dança de componentes, atualmente o grupo está sob coordenação do professor Marcílio Vieira 
e anteriormente foi a professora Larissa Marques.

 Conforme registros do Projeto no Sigaa, o trabalho da Gaya, no ano de 2019, integra aulas de dança, 
criação coreográfica e ensaios para amadurecimento e ampliação da qualidade artística dos diversos repertórios 
da Cia. Dentre elas, destacam-se três ações centrais, a saber: a) a produção coreográfica por meio de ateliês 
coreográficos realizados com base nas pesquisas destacadas na fundamentação teórica; b) a manutenção do 
trabalho corporal dos participantes e do repertório já dançado pelo grupo; c) a socialização dos processos e 
produtos artísticos de repertórios já existentes e dos novos extratos coreográficos. 
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3.2.3 Grupo Parafolclórico da UFRN

 O Grupo Parafolclórico da UFRN é um projeto de extensão universitária, criado em 1991 a partir da 
disciplina Folclore, do Curso de Educação Física da UFRN. Naquele contexto, houve uma apresentação de um 
pot-pourri de danças tradicionais, elaborado pela professora Rita Luzia e a turma que cursava a disciplina. 
Por conseguinte, um grupo de alunas (Ellen, Christiane, Teodora e Denise) sugeriu à professora que desse 
continuidade ao trabalho a partir da criação de um grupo de dança popular sob sua coordenação. A partir 
disso, aulas e ensaios começaram a ocorrer com frequência decorrendo o primeiro espetáculo do Grupo, 
intitulado Recordações e que foi elaborado com o apoio da professora Karenine Porpino, à época como 
convidada externa.

 Vários coreógrafos já atuaram nos processos de montagem dos espetáculos do Grupo, inclusive uma 
das suas primeiras bailarinas criadoras, Teodora Alves – uma das organizadoras deste catálogo institucional 
–, bem como Larissa Marques e Terezinha Petrúcia, todas docentes da UFRN. Atualmente, ainda sob a 
coordenação geral da sua primeira coordenadora, o grupo tem a direção artística da professora Rosie Marie.

 O referido Grupo continua em atividade e, ao longo dos anos, vem buscando pesquisar, divulgar, 
vivenciar e investir na formação de apreciadores da cultura popular, com ênfase na dança, como também 
contribuir na formação de profissionais e pesquisadores que atuam no campo da arte e da educação física. Em 
seus 28 anos de existência, apresentou seus trabalhos na UFRN, no Brasil e em outros países.

 Alguns dos espetáculos do Grupo são: Recordações (1992); Calendário (1993); Nossa Cor (1995); 
Afro-Brasil (1996); Canguleiro (1998); É popular! (2000); Folguedos (2000); Folheando (2001); Guarnicê 
(2003), entre outros. A seguir, temos algumas imagens do Grupo.

Primeiro elenco do Grupo, no Espetáculo Recordações,
no Teatro Alberto Maranhão, 1992.
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3.3.1 Arkhétypos

 O Projeto Arkhétypos começou a ser sistematizado no início de 2010, quando o Prof. Dr. Robson 
Carlos Haderchpek, do Curso de Teatro da UFRN, passou a pesquisar a Comunidade da Vila de Ponta Negra 
– Natal/RN. O intuito inicial da proposta consistia em investigar as histórias da população local e, a partir 
delas, iniciar um processo de construção cênica utilizando como tema as “histórias de pescador”. Para tanto, 
foram abertas inscrições para a composição de um Grupo de Teatro que estivesse disposto a lançar-se a 
campo e iniciar uma atividade de extensão na Vila de Ponta Negra. 

 A priori, a atividade do Grupo de Teatro seria conhecer um pouco da história da comunidade, 
participar das reuniões do Conselho Comunitário da Vila e dos ensaios dos Grupos de Manifestação Popular, 
acompanhando a realidade local e pesquisando o universo simbólico dos moradores. Para tanto, o Grupo de 
Teatro passou a atuar como colaborador do Projeto “Encantos da Vila”, coordenado pela Profa. Dra. Teodora 
Alves (NAC-UFRN). Feito isso, o Grupo lançou-se a campo e pôs-se a conhecer um pouco da história da 
Comunidade da Vila de Ponta Negra, participando das reuniões do Conselho Comunitário e dos ensaios dos 
Grupos de Manifestação Popular, acompanhando assim a realidade local e pesquisando o universo simbólico 
dos moradores.

 Ao longo do processo, foram solicitadas bolsas de iniciação científica e de extensão que pudessem 
respaldar as práticas desenvolvidas pelos discentes. Isso provocou um imbricamento entre pesquisa e 
extensão, fazendo circular um fluxo de “saberes” entre o meio acadêmico e a comunidade. Como resultado do 
processo de investigação, foi criado um espetáculo teatral intitulado “Santa Cruz do Não Sei” que estreou dia 
10 de junho de 2011 e segue se apresentando para a comunidade acadêmica e para a comunidade externa. O 
espetáculo foi concebido nos moldes do processo colaborativo e retrata o universo simbólico das comunidades 
que vivem da pesca. Segundo os pesquisadores Bernardo Marques e Susana Assunção , a cultura, como 
produção humana, compõe um universo simbólico cuja rede de relações e significações lançam o homem 
num mundo codificado e repleto de referentes não arbitrários (porque estabelecidos convencionalmente) 
mas cuja ambivalência (ou mesmo plurivalência) de objetos e significados são constantemente interpretados. 

 Nesse processo, o homem é um produtor de símbolos por excelência, já que eles são o elemento 
mediador entre si e o mundo (2009, p. 11).  Nessa perspectiva, acreditamos que o teatro, na condição de 
manifestação da cultura, tenha como uma de suas principais funções ressignificar os símbolos inerentes ao 
homem e os interpretar de modo a provocar um diálogo entre o indivíduo e a sociedade.
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 Após a estreia, o espetáculo “Santa Cruz do Não Sei” fez uma segunda temporada na Evento “Contos 
da Terra... Cantos do Mar” realizando, inclusive, uma apresentação no Conselho Comunitário da Vila de Ponta 
Negra (19 a 21 de agosto de 2011) com o apoio da PROEX. Em seguida, realizou uma terceira temporada na 
cidade de João Pessoa/PB, em parceria com o Centro Cultural Piollin. Em novembro de 2011, realizou uma 
quarta temporada pelo edital Cena Aberta da Casa da Ribeira, Natal/RN. Em 2012, o Grupo participou do FITE 
– Festival Internacional de Teatro Estudantil, que aconteceu em Porto Alegre/RS, apresentando-se no Evento 
do Dia Mundial do Teatro em João Pessoa/PB. Vale destacar ainda que o espetáculo “Santa Cruz do Não Sei” 
passou a integrar o Projeto de Pós-Doutorado do Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves, tornando-se o primeiro 
espetáculo teatral do Estado do Rio Grande do Norte a contar com o recurso da audiodescrição, dando, assim, 
acesso ao deficiente visual. A partir dessas apresentações, começou-se a pensar num novo projeto de criação 
cênica com base no tema: “Terra”. O Projeto conta com o apoio de outros docentes do Departamento de Artes 
que atuam como facilitadores do processo, ora participando dos ensaios, ora orientando as pesquisas do 
Grupo e contribuindo artisticamente com a obra. 

 Cabe ressaltar que a palavra “Arkhétypos”, etimologicamente, significa modelo primitivo, ideias 
inatas, conteúdo do inconsciente coletivo, que foi empregado pela primeira vez por Carl Gustav Yung. No 
universo mítico, esses conteúdos remontam a uma tradição, cuja idade é impossível determinar e pertencem 
a um mundo do passado, cujas exigências espirituais são semelhantes às que se observam entre culturas 
primitivas ainda existentes. Segundo Patrice Pavis  (1999, p. 24): “Os arquétipos estão contidos no inconsciente 
coletivo e se manifestam na consciência dos indivíduos e dos povos por meio dos sonhos, da imaginação e 
dos símbolos”. O que vem a coadunar-se perfeitamente com a proposta do Grupo, de retratar o universo 
simbólico e o imaginário coletivo da região. Os arquétipos também remetem a um tipo de personagem que 
fala do comportamento universal do homem: 

Um estudo tipológico das personagens dramáticas revela que certas figuras procedem de uma visão intuitiva 
e mítica do homem e que elas remetem a complexos ou a comportamentos universais. Dentro desta ordem de 
idéias, poder-se-ia falar de Fausto, Fedra ou Édipo como personagens arquetípicas. 

O interesse de tais personagens é ultrapassar amplamente o estreito âmbito de suas situações particulares, 
segundo diferentes dramaturgos, para elevar-se a um modelo arcaico universal. O arquétipo seria, portanto, 
um tipo de personagem particularmente genérico e recursivo dentro de uma obra, uma época ou dentro de 
todas as literaturas e mitologias (PAVIS, 1999, p. 24). 
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personagens que falem diretamente desse “universal”. Foi esse um dos motivos que nos levou a pesquisar as 
“histórias dos pescadores” e que nos leva atualmente a pesquisar o “sertão”, pois há, nesses nichos, muitos 
símbolos e ensinamentos que remetem ao inconsciente coletivo da sociedade, relata seu coordenador.

 A ideia do Projeto Arkhétypos é manter uma produção contínua de espetáculos que possa continuar 
dando oportunidade à comunidade acadêmica de realizar uma atividade teatral e dialogar com as comunidades 
locais, buscando dar visibilidade aos problemas enfrentados pela população, valorizando a cultura regional. 
Com essa atividade, buscamos devolver para a população – em forma de teatro – todo o material coletado 
e todo o respeito depositado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que, sem dúvidas, é um 
referencial importante na vida daqueles que vivem neste Estado. 

 O Projeto Arkhétypos também tem possibilitado aos discentes envolvidos um contato aprofundado 
com a realidade social, política e cultural da região, transformando em conhecimento as experiências 
construídas no embate entre a sala de aula e a sociedade. Por fim, ressaltamos que o Grupo mantém-se em 
atividade permanente desde que foi criado, inclusive, com uma vasta produção de espetáculos anuais e de 
grande sucesso local, nacional e internacional.

A corda
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Ritual da passagem
Foto: Tiago Lima
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 O presente projeto de extensão, iniciado em 2014, pelo professor Jefferson Fernandes, centra-
se na proposição da cena teatral como um “lugar que não se vê”, interpelando reflexivamente a dimensão 
etimológica do teatro, cuja evidência recairia sobre a posição do espectador. Tal iniciativa, embora centrada 
no eixo temático da “cultura”, mantém estreita relação com os eixos temáticos “Educação” e “Direitos 
Humanos e Justiça”. Em razão desse perfil acadêmico, o presente projeto se alinha aos objetivos (4) Educação 
de Qualidade, (10) Redução de Desigualdades, e (16) Paz, Justiça e Instituições Fortes, relacionados aos 17 
objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, proposta pela ONU.

 Na perspectiva de contemplar tais eixos e objetivos, o projeto procura enfocar a relação entre arte, 
acessibilidade e deficiência, a partir da reflexão sobre a cegueira, ultrapassando, com isso, a questão da 
deficiência visual para provocar um olhar tiresiano (conforme nos sugere o fotógrafo cego Evgen Bavcar) 
que possa olhar o mundo de outra maneira, transpondo as dimensões caritativa e médica da deficiência, 
distanciando-se das narrativas que enquadram as pessoas que se afastam dos padrões de normalidade, pelo 
viés da falta, da carência ou do impedimento. Esse enfoque se alia às preocupações referentes às políticas da 
UFRN em torno da inclusão educacional de pessoas com deficiência e da acessibilidade cultural, constantes 
do PDI, do Plano de Ações da CAENE e do Plano de Cultura da UFRN. As dimensões pedagógica, estética e 
artística implicadas com o propósito desse projeto orientam-se pela aproximação dos participantes (professores 
e graduandos de teatro, em especial) com a interface Arte, Acessibilidade e Deficiência na perspectiva de 
subsidiar sua formação docente, em decorrência de que esses profissionais, certamente, atuarão nos diversos 
contextos educacionais como professores de teatro e áreas afins, e terão de responder educacionalmente à 
presença de alunos com deficiência.

 O título do projeto também nomeia o primeiro espetáculo consolidado pelo grupo em 2015, 
apresentado 4 vezes no Campus Central – Natal, sendo que, ao final, foram desencadeadas discussões 
sobre a experiência estética e temática proposta. Vinculado ao Grupo de Ensino de Artes, do Laboratório 
Interdisciplinar de Formação de Educadores, do Centro de Educação/UFRN, esse projeto, desde então, tem 
assumido a criação colaborativa como princípio e a pesquisa intervenção como abordagem metodológica. 
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 Em 2016, novas apresentações foram realizadas e a pesquisa em torno da estética proposta pelo grupo 
foi aprofundada, sendo uma de suas ramificações a dissertação de Everson Oliveira (membro do grupo), 
defendida em 2017, intitulada “O que os olhos não veem: o não visível como forma de apreciação teatral”, e 
vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas. Em 2017, o grupo voltou-se para a consolidação 
de outro aspecto de sua proposta, a prática laboratorial e o treinamento de atores. Essa premissa seguiu o 
ingresso de outro membro do grupo no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Hianna de Oliveira, 
com a pesquisa “Ato de transver: preparação corporal de atores para um espetáculo não visual”, defendida em 
2018. Fazendo uso das bases de sua metodologia, entre pesquisa intervenção e a prática da mediação teatral, 
uma série de oficinas multissensoriais sobre teatro e não vidência foi aplicada para diferentes públicos e regiões 
do Estado, a fim de dialogar com o público a estética estudada e apurar seus resultados junto a apresentações 
de extratos cênicos do espetáculo “O que os olhos não veem” e rodas de conversa sobre a temática. 

 Em 2018, munido de amadurecimento sobre sua proposta, o grupo retornou com os resultados de suas 
experiências para a prática laboratorial a fim de construir um novo trabalho cênico centrado em laboratórios 
compartilhados e mediados por seus membros, um convite a novos participantes à investigação da estética. 
Iniciado como um piloto em 2017, além de manter os encontros de estudos, desenvolveu oficinas no contexto 
da UFRN e fora dela, na perspectiva de compartilhar as descobertas construídas e explorar as possibilidades 
interativas em favor da nova proposição cênica, a qual assume como temática a “Saudade”.

 No ano de 2019, orientando-se, novamente, pela perspectiva metodológica da pesquisa intervenção e 
da criação improvisacional, bem como associando a prática artística com a formação inicial e continuada no 
campo da acessibilidade educacional e cultural, o projeto pretende manter interfaces com o ensino e a pesquisa. 
No campo do ensino, serão consideradas as interlocuções com os seguintes componentes: (1) os estágios 
supervisionados em teatro; (2) Arte/Educação e Acessibilidade, Educação e Ambientes Culturais, do curso de 
pedagogia (Centro de Educação); e (3) Design Inclusivo e artefatos gráficos, do curso de Design. Tal interface 
se alia ao esforço institucional da UFRN no que diz respeito à inserção curricular da extensão universitária, 
considerando, no mínimo, 10% da carga horária total do curso, em conformidade com o que preceitua o Plano 
Nacional de Extensão Universitária (2012), o Plano Nacional de Educação (2014-2024) e a Resolução nº 7, de 
18 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Educação. No campo da pesquisa, o grupo permanente “O 
que os olhos não veem” articula-se com o projeto de pesquisa (PVN14527-2017) “Acessibilidade, Deficiência 
e Educação: processos tradutórios em contextos artísticos, culturais e educacionais, o qual, assume como 
propósito o desencadeamento de processos de acessibilidade comunicacional”, considerando contextos 
inclusivos em ambientes educacionais e culturais, assumindo as pessoas com deficiência como leitoras e 
produtoras de sentidos. 
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 Nesse sentido, o grupo consolidado constitui-se em uma ambiência acadêmica de possibilidades 
investigativas para estudos relacionados a Trabalhos de Conclusão de Curso e a estudos de pós-graduação. 
Do ponto de vista das expectativas assumidas pelo projeto de extensão, espera-se a conclusão do espetáculo 
centrado no tema da “Saudade”, com a realização de 4 oficinas dirigidas para a comunidade (interna e 
externa); 4 apresentações dos extratos cênicos do espetáculo; a realização da audiodescrição de 2 espetáculos 
de teatro, por intermédio de um curso de audiodescrição para teatro; e a organização de 1 encontro sobre 
acessibilidade cultural. Tais resultados esperados procuram dar visibilidade à pauta da acessibilidade e aos 
respectivos segmentos que são contemplados diretamente, tomando como referência, por um lado, as diversas 
políticas da UFRN, bem como, articuladamente, o que preceitua a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015) 
no que se refere aos direitos culturais das pessoas com deficiência.

 No caso específico da deficiência visual, o grupo relata que procura estabelecer interlocução com 
contextos culturais e educacionais inclusivos, priorizando uma interlocução com o Instituto de Educação 
e Reabilitação dos Cegos do Rio Grande do Norte (IERC) e o Centro de Apoio Pedagógico a Pessoas com 
Deficiência Visual Iapissara Aguiar (CAP), no sentido de assegurar oportunidades para que os alunos com 
deficiência visual dessas instituições possam exercitar seus direitos culturais de experimentações artísticas e 
estéticas, tendo como referência a interface teatro e não vidência. Se o teatro é considerado a arte do encontro, a 
perspectiva de visibilidade das pessoas com deficiência visual, no contexto desse projeto de extensão, orienta-
se pela necessidade de ampliação desse encontro, de tal maneira que artistas, professores, alunos, produtores 
culturais e as próprias pessoas com deficiência visual possam reinventar as formas que o outro, o mundo e a 
si mesmo.  
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3.4 Música

3.4.1 Banda de Música da Escola Agrícola de Jundiaí

 A Banda de Música da Escola Agrícola de Jundiaí (BMEAJ) faz parte da Escola Agrícola de Jundiaí 
(EAJ), localizada no município de Macaíba, e tem como objetivo a socialização, o incentivo à prática musical 
e o auxílio no desempenho dos alunos por meio da música. Sob a coordenação da professora Viviane da 
Silva Medeiros, tem entre seus integrantes professores, alunos e técnicos servidores da EAJ, bem como 
colaboradores da comunidade da cidade de Macaíba. A BMEAJ tem realizado apresentações no município, 
na UFRN, e em diversas cidades do Rio Grande do Norte, contando, no ano de 2019, com aproximadamente 
40 participantes.

 Atuando como atividade artística e cultural há mais de 60 anos, desde 2012, a BMEAJ atua como 
projeto de extensão, estabelecendo parceria com a EMUFRN. Entre os anos de 2013 e 2014, mais de 100 
alunos participaram do projeto, tendo sido realizadas apresentações na Teia Nacional da Diversidade (ação 
do Ministério da Cultura em parceria com a UFRN), bem como em cidades do interior do RN, na Cientec 
cultural e em outras ações culturais coordenadas pelo NAC.

 A BMEAJ parte do entendimento de que o estudo musical incentiva, além da percepção auditiva, 
a ação em conjunto, a criatividade, a socialização, o comprometimento com o outro e o reconhecimento 
das próprias potencialidades. Além de estimular a organização interna do indivíduo, sua sensibilidade, seu 
autocontrole e sua expressão. Inscrita numa tradição das cidades do interior do Estado, nas quais as bandas 
municipais são a iniciação musical e a atividade artística/cultural que mais se aproximam do povo, a BMEAJ 
acolhe membros a partir dos 14 anos, que ensaiam no contraturno letivo. Na condição de Projeto de Arte 
e Cultura, a banda tem cumprido o seu papel, a partir da divulgação musical, atuando psicossocialmente, 
contribuindo para a socialização e a aprendizagem de estudantes, adolescentes e adultos, da comunidade 
acadêmica, bem como levando música para todo o Estado.
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 Completando, em 2019, 21 anos de atuação ininterrupta, a Big Band Jerimum Jazz oferece em sua 
proposta uma prática instrumental aos alunos envolvidos, que abrange desde a música internacional, com 
seus mais diversificados ritmos, passando pela música brasileira, em seus variados gêneros, com uma atenção 
especial à música composta por autores nordestinos. O grupo, coordenado pelo professor Ranilson Bezerra 
Farias, ao longo dos anos, tem participado de importantes eventos, entre os quais, o Global Music Network 
(GLOMUS), CIENTEC e os Encontros Internacionais de Trompa e de Trompetistas. Além disso, tem 
acompanhado músicos de renome internacional, como o trompetista americano, Adan Rapa, e o trompista 
russo, Arkady Schikloper; e nacional, como o trompetista Fabinho Costa, o trombonista François de Lima, o 
guitarrista Nelson Faria, o tecladista Eduardo Taufic, Paulo César PC, entre outros.

 A Big Band Jerimum Jazz tem contribuído com a formação de novos músicos, pela vivência teórico/
prática que oferece como um laboratório musical. Ao mesmo tempo, tem desempenhado papel fundamental 
na formação de novas plateias, por meio da realização concertos de cunho artístico e didático, apresentando 
importantes referências da história da música que se tornaram conhecidas pelo som da big band, bem como 
divulgando os compositores e arranjadores da nossa região.
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3.4.3 Companhia Livre de Teatro Musical - CLTM

 A Companhia Livre de Teatro Musical (CLTM), criada em 2012, é um grupo formado por alunos 
dos cursos de graduação da UFRN, bem como por interessados da comunidade externa, que têm atuado na 
formação de seus participantes na área do teatro musical por meio da criação e montagem de espetáculos. 
Já consolidado em seus anos de atuação, o grupo produziu quatro espetáculos: “Toda forma de amor”, uma 
criação coletiva; “Bye Bye Natal”, do compositor Danilo Guanais; “Marvin, vale a pena acreditar” e “Sob o 
céu de Orion”, essas últimas propostas coletivas a partir do processo colaborativo. Esses espetáculos foram 
apresentados em diversos locais, como no Colégio Floriano Cavalcanti; no auditório do Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte (IFRN), em São Paulo do Potengi; no Centro de Convenções de Natal; no Teatro Lima 
Penante, em João Pessoa; além de espaços na própria UFRN, como os auditórios da Reitoria, da Escola de 
Enfermagem e da EMUFRN. O grupo é coordenado pela professora Amélia Santa Rosa.
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3.4.4 Grupo Acorde

 Grupo formado por estudantes e professores da UFRN, entre os quais, a maioria alunos dos cursos 
de canto e/ou instrumento da EMUFRN, o Acorde se constitui como ação de extensão com mais de 20 anos 
de trajetória. Marca registrada do grupo, criado em 1997, são os arranjos vocais de seu eclético repertório, 
sempre escolhido com a intenção de somar à música elementos cênicos (dança, iluminação, cenário, 
figurino, textos etc.). Para tanto, o grupo conta com preparação cênica (dança, consciência corporal e 
dinâmica de grupo) e preparação vocal. As apresentações do Grupo Acorde são um misto de alegria e 
exaltação, tornando-o uma referência da música vocal realizada com originalidade no Estado do RN, bem 
como em todo o Nordeste.

 Diante de uma tradição na qual as referências musicais são dissociadas por gêneros, o grupo 
afirma-se como contraponto. Em seu repertório, centrado na música brasileira, articulam-se referências 
musicais diversas, sintetizadas em arranjos que abrangem de Caetano Veloso a Joelma, de Flávio Venturini 
a Reginaldo Rossi, de Luiz Gonzaga a Carlos Gomes, de Amy Winehouse a Carlos Alexandre. Entre 2018 e 
2019, além de seu repertório já consolidado, o grupo tem se dedicado a pesquisas sobre o Tropicalismo e a 
obra do músico potiguar, Carlos Alexandre, expressas, respectivamente, nos espetáculos “Retropicando” e 
o “O Homem da Feiticeira”.

Espetáculo Retropicando (2018) 
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 O Grupo Esperança Viva foi formado a partir do Curso de Flauta Doce e musicografia Braille como 
projeto de extensão de ensino de música para pessoas com deficiência visual. Coordenado pela professora 
Catarina Shin Lima de Souza, o Grupo é integrado por docentes, discentes, servidores técnico-administrativos 
da EMUFRN e ainda por pessoas com deficiência da comunidade externa (em sua maioria, em situação de 
vulnerabilidade econômica), o grupo tem na formação instrumental flautas doces, flauta transversal, baixo 
elétrico, guitarra, violão, teclado, percussão (cajón, atabaque, bateria, pandeiro, eggs e triângulo) e cantores.

 Existente desde 2011, e desde 2015 sendo contemplado no edital do NAC/PROEX, o Grupo tem 
realizado apresentações em diversos eventos dentro e fora da UFRN, dentre as quais, destacam-se: Cientec 
(2013, 2014, 2015 e 2016); “Jornadas sobre Inclusão de Acessibilidade”, do IFRN-Santa Cruz (2015 e 2016); 
diversos eventos de Inclusão da UFRN; Liga Norte-Rio-grandense contra o Câncer; evento comemorativo 
no mês do Servidor da UFRN; I, II, III e IV Encontros sobre ensino de música para pessoas com deficiência 
visual (EMUFRN, 2013, 2014, 2015 e 2016). Com isso, afirma a sua relevância social e estratégica para a 
consolidação das ações de extensão nas artes e na inclusão social, incidindo diretamente no compromisso 
assumido pela UFRN com a inclusão social presente no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/
UFRN).

 Além de chamar a atenção para a importância da inclusão social por meio da arte e cultura, o Grupo tem 
contribuído, nas suas apresentações públicas, para revelar as reais possibilidades e a capacidade de superação 
das limitações de qualquer pessoa, seja ela portadora de deficiência ou não. Tendo iniciado atendendo apenas 
pessoas cegas, atualmente, a atuação do grupo tem se ampliado para a musicalização de surdos e autistas.
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 Constando como ação de extensão desde 2012, o Grupo de Improvisação Livre da UMUFRN é formado 
por alunos do curso técnico, do bacharelado e da pós-graduação (lato sensu) em práticas interpretativas com 
ênfase nos séculos XX e XXI. Foi criado e é dirigido pelo professor de saxofone e improvisação, Anderson 
Pessoa.

 A criação do grupo foi inspirada pela visita do Professor da New England Conservatorium of music e 
da Berkley College of music em Boston, EUA, Jorrit Dritska, que realizou palestra sobre o tema e se dispôs a 
colaborar com o grupo. A improvisação livre é a música desprovida de qualquer regra a não ser a vontade dos 
músicos envolvidos. A principal matéria-prima para os artistas que a desenvolveram, a partir da década de 
1960, tem sido a exploração de todas as possibilidades sonoras por meio de técnicas expandidas, não só dos 
instrumentos mas também com o uso de recursos externos. Os tradicionais parâmetros musicais melodia, 
harmonia, ritmo e contraponto dão lugar à textura, ao contraste, às intensões e aos estados de espírito. Dessa 
forma, a música improvisada jamais pode ser repetida, pois que se expressa como um retrato do momento 
e da interação entre os músicos e a audiência. O grupo se propõe a pesquisar e desenvolver a linguagem 
da improvisação contemporânea, bem como fomentar a pesquisa na área e realizar concertos artísticos e 
didáticos com o intuito de formar um público para esse estilo musical no Rio Grande do Norte.
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3.4.7 Grupo de Ópera Canto Dell’Arte

 Atuante como projeto de extensão desde 2002, o Grupo de Ópera Canto Dell’Arte foi criado na 
EMUFRN, migrando para o Departamento de Fonoaudiologia em 2011. Sob a coordenação pela Profa. Dra. 
Maria de Jesus Gonçalves, e desde 2014 regido pelo maestro Bruno Araújo, o objetivo geral do grupo é 
mostrar ao povo potiguar que a ópera não é um espetáculo elitista. O que é buscado pela difusão dessa que 
é considerada uma “arte total” (pelas várias linguagens artísticas que associa), em moldes que permitam 
a acessibilidade (legendas simultânea e concertos didáticos) das comunidades para as quais as peças e os 
concertos são apresentados. Como objetivos específicos, destacam-se ainda: a formação de cantores líricos, 
pela vivência de execução do repertório e pela preparação cênica necessárias aos espetáculos; a criação de um 
espaço de aprimoramento e oportunidades para esses cantores no Nordeste; e a formação de novas plateias, 
permitindo a fruição da ópera nos mais diversos meios.

 A primeira ópera completa apresentada pelo grupo, em 2003 (e reapresentada em 2005), foi “Dido e 
Enéias”, de Henry Purcel. Em 2006, foram apresentadas As Bodas Fígaro e Bastien e Bastienne de Mozart, e 
no ano seguinte, “Orfeu e Eurídice”, de Gluck. Além dessas óperas, são apresentados recitais com músicas de 
várias óperas em períodos aleatórios, intitulados “Cenas Líricas”.

 Aberto a alunos de canto da EMUFRN, bem como a alunos de outros cursos e à comunidade externa, 
o grupo tem colecionado importantes realizações. Em 2013, foi um dos dois grupos escolhidos em todo o 
Estado para participar do “Concertos do Nordeste”. No ano 2014, mais uma vez, no “Concertos do Nordeste”, 
levou sua música até Souza, na Paraíba. No mesmo ano, participou do projeto “ Circuito Cultural Universitário 
UneVersos da Arte”, coordenado pelo NAC/UFRN, e foi convidado para o projeto musical/sinfônico, com 
outros coros e a Orquestra Sinfônica do RN, no espetáculo “Carmina Burana”, no Teatro Riachuelo, que 
recebeu o Troféu Cultura 2015, como melhor espetáculo.

 Devido à natureza do repertório escolhido e dos espetáculos propostos, o grupo se apresenta como 
oficina para alunos dos cursos de Música, de Artes Cênicas, de Artes Visuais e de Fonoaudiologia, bem como 
fonte e objeto de pesquisa para jornalistas, historiadores, entre outros profissionais e alunos. Cumprindo 
o seu papel social, além de receber em seus quadros cantores oriundos de diversas experiências estético-
musicais, no âmbito da inclusão, acolhe, nos espetáculos do Grupo, cantores portadores de necessidades 
especiais, adequando os elementos cênicos para esses profissionais. A partir de 2011, visando aumentar 
sua colaboração social como grupo de extensão da UFRN, o grupo adicionou mais um objetivo à sua lista, 
expresso no uso da música vocal como elemento de humanização dos ambientes hospitalares (atingindo 
profissionais da área de saúde e pacientes), levando em conta benefícios da música para a saúde, desde a 
redução da sensação de dor e/ou influência nas condições psicológicas até a redução de alguns malefícios, 
como depressão e outros transtornos. 
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3.4.8 Grupo de percussão da UFRN – GRUPPERC

 Idealizado e coordenado pela professora Germanna Cunha, o Grupo de Percussão da UFRN 
(GRUPPERC) é formado por alunos dos cursos da EMUFRN (técnico e bacharelado) e por percussionistas 
voluntários. Tem como principais objetivos a formação acadêmica e a preservação, a fruição e a divulgação 
da música para esse tipo de conjunto; ao mesmo tempo que, cumprindo seu papel em relação ao ensino, à 
pesquisa e à extensão, tem promovido a integração com a comunidade externa, com base no acolhimento de 
músicos voluntários, bem como nas apresentações e nos concertos didáticos.

 Criado em 2002 e oficializado em 2006, o GRUPERC tem funcionado como laboratório de prática 
instrumental e grupo de estudo, possibilitando aos alunos tanto a pesquisa no âmbito da percussão quanto 
a vivência e a execução de um repertório específico para essa formação. Em 2008, lançou o seu programa 
de concertos didáticos, com o propósito de divulgar a percussão como instrumento musical de câmara, 
e a formação de plateia, por meio de um repertório selecionado, adequando-se à faixa etária do público 
presente em cada concerto. Em 2011, o grupo desenvolveu atividades na área da música popular pesquisando 
e adaptando um repertório de frevos para a montagem de um espetáculo no qual, acompanhado por coral, 
interpretou a música de renomados compositores pernambucanos, ilustrando a palestra “Das Origens 
Divinais ao Nascimento do Frevo: Evoé Carnaval”, realizada no 4º Dia Percussivo – Festival Paraíba Percussiva 
em João Pessoa-PB. 

 O ano de 2013 marcou o início de uma pesquisa sobre obras e compositores visando à montagem de 
um concerto no qual fossem apresentadas apenas obras brasileiras para grupo de percussão. Em 2014, entre 
outras atividades, o GRUPPERC deu prosseguimento à sua pesquisa sobre música brasileira se dedicando ao 
estudo da obra de Ney Rosauro, percussionista, pedagogo e compositor brasileiro com mais de cem peças e 
métodos didáticos para instrumentos de percussão, bem como de obras tradicionais do repertório nordestino 
adaptado para essa formação.

 O Grupo tem participado ativamente da realização de eventos relacionados à percussão na Escola de 
Música, a exemplo do Dia da Percussão – EMUFRN, e o PERCUTIR – Encontro de Percussão da UFRN, cuja 
7ª edição realizou-se no período de 08 a 14 de outubro de 2018. Neste último evento, além da participação 
no concerto, os integrantes do GRUPPERC atuaram ativamente na organização do evento e realizaram 
oficinas “Os Ritmos de Nossa Terra” e “Instrumentos da Percussão Sinfônica” para alunos de escolas públicas 
e projetos sociais participantes do evento. Tem sido convidado regularmente para se apresentar em encontros 
e festivais, a exemplo do 3º Dia Percussivo, do Festival Paraíba Percussiva e do 4º Dia Percussivo realizados 
em João Pessoa-PB (2010-2011), dos I, II e III Encontro Percussivo UFPE (2014/2015/2018), entre outros. O 
GRUPPERC busca apoiar os eventos realizados pela UFRN, participando regularmente da Cientec Cultural, 
da Mostra de Corais e Música de Câmara, do SBPC Cultural (2010), do SigaArte na UFRN, do Conviver no 
CCHLA, do Programa Chão de Saberes e das Semanas da Música EMUFRN. 
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 Dentre as ações do Grupo, destaque-se a introdução de programas-atividades nos concertos didáticos 
para o público infantil, realizados especialmente em escolas (das redes pública e privada) e em projetos sociais. 
Nesses concertos, as crianças realizam atividades como palavras cruzadas e caça-palavras para descobrir o 
nome das músicas que serão executadas. Ademais, nesses eventos, são interpretadas peças que permitem a 
participação do próprio público infantil. 
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3.4.9 Grupo PotiBones

 O Grupo PotiBones é formado por professores e alunos da EMUFRN (quatro trombones e uma 
bateria), sob a coordenação do prof. Gilvando Pereira da Silva, e tem como principal objetivo divulgar a 
música instrumental escrita para essa formação, com destaque para a música regional brasileira, o que tem 
sido feito por meio de apresentações públicas, concertos didáticos e master class. A proposta do Grupo tem 
sido divulgar a sonoridade brasileira com ênfase na música do Rio Grande do Norte, como também mostrar 
a musicalidade de compositores nordestinos.

 Formado em agosto de 2008 como parte de um projeto de extensão da EMUFRN, o Grupo tem se 
apresentado em importantes eventos, com destaque para o “XVI Festival Nacional de Trombonistas”, em 
Brasília (2009). Além disso, tem mantido uma agenda ativa realizando apresentações em todo o Estado do 
RN, em escolas municipais e estaduais da cidade de Natal, Semana de Música da EMUFRN 2008, 2009, 
2010), bem como na “Estação Cabo Branco de Cultura, em João Pessoa-PB. Em 2011, participou do “CVII 
Festival Brasileiro de Trombones” (Natal/RN), e, em 2013, do “Circuito Cultural do NAC/UFRN. No mesmo 
ano, entre outros projetos, realizou a “Quarta Musical” na EMUFRN e criou a “Associação de Trombonistas 
do Rio Grande do Norte (ATRN).

 Em datas comemorativas para o Grupo, como o aniversário de oito anos em 2016, foi realizada uma 
série de concertos temáticos, começando com um repertório de compositores nordestinos, realizado na 
abertura do “IV Encontro Regional de Trombonistas do Rio Grande do Norte, em abril daquele ano. Em 2018, 
além de ter feito parte da abertura do “I Encontro de Trombonistas da Mata Nobre/PE”, em comemoração 
aos seus dez anos, o grupo resgatou músicas que fizeram parte da sua história e realizarou concertos na 
cidade de Natal, em municípios do RN e em outros estados do Nordeste.
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 A atividade de Canto Coral tem sido uma das melhores formas de musicalização desenvolvidas em 
nosso país. Nesse sentido, há 45 anos, o Madrigal da Escola de Música da UFRN vem desenvolvendo uma 
atividade que possibilitou uma ampla circulação de música em todo o Estado do Rio Grande do Norte e em 
vários outros estados da federação. Ao longo de sua história, o Grupo foi coordenado por diversos docentes 
da EMUFRN. Atualmente, está sob a coordenação da professora Nazaré Rocha e do professor Erinkinson 
Bezerra.

 Esse projeto proporciona aos discentes dos cursos Bacharelado, Licenciatura e Técnico 
profissionalizante em música um efetivo laboratório para as diversas atividades de canto, composição e 
regência, favorecendo a participação de docentes da referida instituição e da comunidade externa. Permite 
ainda uma compreensão da reflexividade vivencial, tendo em vista suas implicações em espaços destinados 
às intervenções de pesquisa acadêmica desenvolvidas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação. O 
projeto garante também a divulgação e a ampliação do repertório coral por meio da pesquisa, da recuperação 
e da solicitação de novas composições aos compositores e arranjadores locais, além de divulgar o repertório 
coral por meio de concertos e apresentações em locais e eventos distintos no Estado do Rio Grande do 
Norte ou fora dele.
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3.4.11 Octo Voci

 O grupo vocal Octo Voci é um projeto de extensão da Escola de Música da UFRN com 14 anos de 
atividade. Ao longo de sua história, voltou-se para a música de câmara e para a música popular com igual 
interesse de pesquisa. No campo da música erudita, apresentou diversos concertos, sendo os mais recentes 
o concerto “No peito de milhões há de pulsar”, de 2015, com obras de Pergolesi, Buxtehude, Eli-Eri Moura e 
Danilo Guanais; e em 2016, apresentou o concerto Sacro Brasil com obras de Padre José Maurício e Danilo 
Guanais. No mesmo ano, foi convidado pelo Coral do Senado (DF) a apresentar a obra Misa a Buenos Aires 
(Misatango) do compositor Martín Palmeri. 

 Em se tratando da música popular, o Octo Voci apresentou shows aclamados por crítica e público 
como o “Brasil 80” e “Vestindo Beatles”, este último apresentado em 2008 e em 2012 – ano em que o grupo 
participou do encontro “Brasil Vocal”, sendo o único grupo do Norte e Nordeste convidado a participar do 
evento no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro. Em 2016, o grupo foi convidado a participar da 
seletiva do quadro “A Capella”, do programa Domingão do Faustão, da Rede Globo e, atualmente, prepara-se 
para novo show com repertório que valoriza a produção musical nordestina no Brasil, com estreia prevista 
para o ano de 2018 . Vale destacar que, em todo esse período, o grupo sempre esteve presente nas apresentações 
da Cientec, merecendo destaque a que foi realizada no ano de 2017.
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 Criada em 2013, sob a coordenação da professora Camila Meirelles, a Orquestra Infanto-juvenil da 
UFRN contribui para amenizar a carência de espaços que propiciem a formação básica em música para jovens 
instrumentistas de cordas no Estado do Rio Grande do Norte, especialmente na cidade de Natal. Utilizando 
técnicas de ensino por meio da prática orquestral, aulas de teoria, solfejo musical e aulas individuais de 
instrumento, o projeto proporciona gratuitamente aos alunos de extensão, crianças e adolescentes uma 
preparação para os cursos oferecidos pela Escola de Música da UFRN, Técnico e Bacharelado.

 O projeto conta atualmente com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), do Núcleo de Arte e 
Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NAC), assim como da Escola de Música da UFRN 
e, conforme seu registro no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), a coordenação 
está com o professor Frederico Arantes Nable. As aulas individuais de instrumento, teoria e solfejo são 
ministradas por alunos bolsistas matriculados nos cursos de música da UFRN. Dessa forma, os alunos 
da UFRN têm a oportunidade de envolvimento pedagógico do ensino de instrumento em suas atividades 
musicais, contribuindo, assim, para o complemento da sua formação e atuação como músico. Além disso, o 
projeto também conta com alunos voluntários.
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3.4.13 Orquestra Sinfônica da UFRN (Filarmônica)

 A Orquestra Sinfônica da UFRN iniciou suas atividades no ano de 2009, sob a coordenação do 
professor André Muniz, e vem, a cada concerto, firmando-se como um dos principais ensembles orquestrais 
do Nordeste. O grupo sob a coordenação do professor André Muniz, de 59 integrantes em 2018, é formado 
exclusivamente por alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, oriundos dos cursos Técnico, 
Licenciatura em Música, Bacharelado em Música e Pós-Graduação em Práticas Interpretativas de Músicas 
dos Séculos XX e XXI. Os ensaios acontecem duas vezes por semana, possibilitando um concerto mensal em 
duas sessões, o que constitui um valiosíssimo laboratório que proporciona aos alunos a vivência profissional 
de uma orquestra, desde a seleção anual com testes às cegas até o contato com grandes solistas. O repertório 
é selecionado por uma comissão de professores de diversos instrumentos, que constituem a Direção Artística 
da OSUFRN.

 O grupo tem executado obras de Beethoven, Dvorak, Tchaikovsky, Mozart, Shubert, Shumann, 
Mendelssohn, Guerra-Peixe, Danilo Guanais, Carlos Gomes, Villa-Lobos etc. Trabalhou com maestros 
como: André Muniz (UFRN), Fabio Presgrave (UFRN), Jean-François Rivest (Canadá), Guilherme Bernstein 
(RJ), Nachum Erlich (Alemanha), Matthias Boeringer (Alemanha), José Renato Aciolly (PE), Santiago Meza 
(Chile). Atuou também com solistas como: Ítalo Babini (violoncelo), Martin Ostertag (violoncelo), Fany Solter 
(piano), Katrin Melcher (viola), Daniel Guedes (violino), Stefano Algieri (tenor), Durval Cesetti (piano), 
Michael Uhde (piano), Alessandro Borgomanero (violino), Benedict Kloeckner (violoncelo), Gabriela Pace 
(soprano), Song Quiang (violino), Katharina Uhde (violino).

 Em junho de 2015, a OSUFRN realizou sua primeira turnê para a Alemanha. O projeto foi realizado 
em parceria da UFRN com o DAAD (programa de intercâmbio do governo alemão) e a Hochschule für 
Musik Karlsruhe. Os alunos tiveram a oportunidade de ter aulas com professores de renome internacional e 
de realizar dois concertos: um em conjunto com a orquestra da Hochschule e sob a regência de 3 maestros e 
outro com repertório de peças brasileiras, tendo sido agraciados com críticas bastante positivas.

 Dentre os integrantes da OSFRN, destacam-se alguns músicos que obtiveram prêmios nacionais e 
internacionais, como, por exemplo, o violoncelista Diego Paixão, que, após receber prêmio no Festival de 
Inverno de Campos do Jordão, ingressou na École Normale de Musique de Paris (França). Outro destaque é 
o aluno Lucas Barros (violoncelo), vencedor do Concurso “International Cello Competition ‘David Popper’ 
for Young cellists” na Hungria.



10
0  Nos anos de 2013 a 2015, a orquestra realizou cerca de 90 concertos atendendo os Estados do Rio 

Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e São Paulo. A estimativa de público atendido ao 
longo desse tempo é de aproximadamente 100 mil pessoas.
Em dezembro de 2018, a OSUFRN, sob a regência do Prof. Maestro André Muniz, realizou com o Madrigal 
da UFRN, sob a regência do prof. Maestro Erinckinson Bezerra, um concerto alusivo aos 60 anos da UFRN 
para o Papa Francisco, no Vaticano. Segundo o Maestro da OSUFRN, prof. André Muniz,

A sugestão para a turnê na Itália veio após um concerto que o grupo apresentou na Catedral Metropolitana. O 
cônego José Mário estava nesta apresentação e, ao final, nos procurou e disse que o papa Francisco ficaria feliz 
ao assistir o concerto, no qual apresentamos a obra Grande Missa Nordestina. Foi aí que a reitora da UFRN, 
professora Angela Paiva, entrou em contato com o Arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, para que o 
mesmo enviasse um histórico do grupos ao Vaticano. E assim foi feito. Logo depois, veio a confirmação do 
convite, o que para nós foi motivo de muita alegria (ENTREVISTA A REVISTA A ORDEM,  2019).

 No início de 2019, a Orquestra Sinfônica da UFRN oficializou a transição do seu nome para Filarmônica 
UFRN. A notícia foi apresentada pelo professor e regente André Muniz, na ocasião da abertura da temporada 
de concertos 2019, dia 16 de março. A mudança ocorre em um momento em que a orquestra se prepara para 
completar 10 anos ininterruptos de história. “É uma trajetória de formação, aprendizagem e amadurecimento 
que nos traz até aqui”, ressalta o Professor André Muniz. Segundo o professor, a escolha pelo novo nome veio 
para afirmar características bem próprias do grupo. Filarmônica tem origem no grego Philos “que gosta, que 
ama”, ou seja, é a denominação do grupo orquestral que se reúne pelo amor à música. 
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2 3.4.14 Sexteto Potiguar

 O Sexteto Potiguar foi fundado em 2002 
por professores da Escola de Música da UFRN 
e músicos da Orquestra Sinfônica do Estado: 
Ranilson de Farias, João Maria Simplício, André 
Rodrigues de Lima da Cunha, Gilvando da 
Silva, Gilvan da Silva e Germanna Cunha. As 
apresentações são caracterizadas por ritmos 
como: frevo, maracatu, maxixe, caboclinho etc. A 
música europeia também tem espaço reservado 
no repertório do grupo. Bach, Mozart, Beethoven 
são compositores indispensáveis para comprovar 
a variedade interpretativa do grupo.

 Um objetivo que tem sido perseguido 
veementemente pelo Sexteto Potiguar é a busca 
pela identidade pedagógica do grupo por meio 
dos Master Classes ministrados durante os 
concertos. O Sexteto Potiguar aposta também na 
criação de novas músicas, compostas tanto por 
compositores de reconhecido prestígio quanto 
por jovens que vêm se destacando na arte da 
composição.

3.4.15 Bando de Sax

 O Bando de Sax é um grupo de música 
instrumental formado por oito saxofonistas e um 
baterista. Esse projeto foi iniciado em 2007 pelo ex-
professor de saxofone da Escola de Música da UFRN 
Heleno Feitosa (Costinha), apenas para oferecer 
oportunidades de aperfeiçoamento musical através 
da prática instrumental em conjunto para alunos do 
curso de saxofone da Escola de Música da UFRN. 
Com o passar do tempo, o projeto tomou proporções 
mais abrangentes, inclusive tornando-se conhecido em 
outros estados do Brasil através de vídeos de shows e 
concertos postados na web, e com participação em 
encontros e festivais de música em Natal e outros 
estados brasileiros. 

 O repertório do grupo é composto basicamente 
por música brasileira (Bossa Nova, Choros, Frevo, 
Maracatu, etc..) e obras de compositores paraibanos 
e norterio-grandenses. Os arranjos são todos escritos 
e concebidos originalmente para a formação do 
grupo. O Bando de Sax desenvolve periodicamente e 
sistematicamente, em parceria com o Projeto “Música 
para Todos – Formação de Plateias em Música na 
cidade do Natal e Região Metropolitana” Concertos 
Didáticos para pessoas em todas as idades, instituições 
filantrópicas e escolas da rede pública de ensino. Em 
2008 o grupo gravou seu primeiro CD. 

 O grupo tem como objetivo dar continuidade 
e desenvolvimento de um projeto artístico que possa 
oportunizar alunos da graduação em saxofone da Escola 
de Música da UFRN a prática em conjunto e vivências 
como pontos de partida e estratégia pedagógica, 
tornando mais dinâmica a experiência do aluno no 
aprendizado da técnica instrumental e de um futuro 
ingresso no mercado de trabalho. Os coordenadores 
em exercício no ano de 2019 são os professores: Paulo 
Roberto da Silva, Anderson de Oliveira Pessoa e João 
Paulo de Araújo.

Fonte: SIGAA e Site oficial da EMUFRN
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3.4.16 Trompiguares – Grupo de Trompas da UFRN

 Criado em 2008, primeiramente com o nome Quarteto de Trompas da UFRN, o projeto Trompiguares 
– Grupo de Trompas da UFRN visa o aprimoramento do conhecimento crítico-musical dos alunos de 
trompa no que diz respeito à consolidação e à expansão do repertório e de práticas relacionadas ao fazer 
musical, necessários para a formação do músico. Desde sua criação, o projeto vem preparando alunos para 
ingressar nos diversos cursos oferecidos pela Escola de Música da UFRN, além de abarcar profissionais 
em atuação no mercado regional e de participar de vários eventos promovidos por esta instituição, como a 
Cientec, a Semana da Música, entre outros. Nesse ano, o grupo manterá a parceira com o Grupo de Pesquisa 
ENSINAMUS no intuito de contribuir para o desenvolvimento de estudos que possam auxiliar na prática e 
no desenvolvimento do ensino da trompa.

3.4.17 Oquestra Potiguar de Clarinetas

 Criado em 2008, esse projeto tem como objetivo principal promover, pesquisar e executar um 
repertório composto, arranjado e adaptado para grupo de Clarinetas e instrumentos de Percussão.

 Tem como objetivo oferecer oportunidades de aperfeiçoamento musical através da prática 
instrumental em conjunto, proporcionando assim melhores condições de inclusão no mercado de trabalho. 
Pesquisar e divulgar o repertório específico para grupos de clarinetas com percussão bem como trabalhar a 
música estrangeira como também a música brasileira dando ênfase à música nordestina. Executar e divulgar 
obras de novos compositores e arranjadores. Promover uma maior integração entre a Universidade e a 
comunidade externa, além de promover o trabalho desenvolvido pela escola de Música da UFRN. 

 Além de uma agenda própria de concertos e recitais durante todo o ano, tanto na cidade do 
Natal e região, desde março de 2009, o Grupo Clarinetas/Percussão também integra o projeto “Música 
para Todos” (projeto de Formação de Platéias em Música na cidade do Natal). Em 2009, o Grupo teve 
presença marcante na 8o edição do Encontro Brasileiro de Clarinetistas, sediado na cidade do Recife no 
Conservatório Pernambucano de Música, na 15o edição da Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura – 
CIENTEC promovida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na 21a edição da Semana da 
Música, evento artístico promovido anualmente pela Escola de Música da UFRN.

 O grupo é formado por alunos de clarineta e percussão do curso técnico e de graduação da EMUFRN. 
Os coordenadores são o Prof. Ms. João Paulo de Araújo e Prof. Dr. Amandy Bandeira. Mais informações 
sobre o grupo podem ser obtidas em sua Fanpage oficial ou por meio do seu Canal no Youtube.

Fonte: SIGAA e Site oficial da EMUFRN
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 A cidade de Natal proporcionou ao mundo alguns dos mais importantes violoncelistas do Século 
XX como Aldo Parisot (Yale University), Italo Babini (Primeiro Violoncelo da Detroit Symphony) e Mario 
Tavares (Ex-diretor artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro), discípulos do grande Thomaz Babini, 
violoncelista italiano que se radicou em Natal, em 1907. Inseridos nessa tradição, o Grupo consolidado de 
extensão, “UFRN CELLOS”, divulga o instrumento e o repertório para a formação com peças de compositores 
potiguares (SIGAA/UFRN).

 Sob a coordenação do professor Fabio Presgrave, o Grupo tem sido uma presença de destaque no 
cenário da UFRN e do Rio Grande do Norte. Com isso, tem se apresentado em importantes festivais, como: 
“Virtuose” (Recife), “Mostra Internacional de Música de Olinda”, “Semana da Música da UFRN”, “Encontro 
dos Escritores da Língua Portuguesa (EELP-Natal)” e “Festival Música nas Montanhas em Poços de Caldas”. 
O grupo é formado por alunos dos cursos Técnico, Bacharelado e de Extensão da EMUFRN, e a formação 
agrega alunos das cinco regiões do Brasil, incluindo os seguintes Estados: RN, PB, PA, DF, MG, SP, RS e MS; 
e de países como Equador e Argentina. 
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3.4.19 Grupo Pau e Lata

 O Pau e Lata: Projeto Artístico-Pedagógico foi cadastrado inicialmente como projeto de extensão do 
Departamento de Artes da UFRN, sob a coordenação inicial da professora Valéria Carvalho. Atualmente, 
está sob a coordenação da professora Heather Dea Jennings, haja vista o novo vínculo que o Projeto assumiu 
com a Escola de Música da UFRN. 

 O projeto foi criado pelo artista e professor Danúbio Gomes e vem, desde 1998, desenvolvendo 
atividades artístico-pedagógicas com crianças, adolescentes e jovens, proporcionando aos participantes o 
desenvolvimento da musicalização pelo contato com os aspectos da linguagem musical de forma dinâmica 
e prazerosa, levando-os a compreender e a vivenciar essa linguagem. Nesse contexto, o instrumento de 
percussão como material sonoro tem papel importante no processo da musicalização, porque a facilidade 
técnica e a diversidade de sons permitem que a intuição musical aflore e os conceitos da linguagem sejam 
rapidamente absorvidos. O referido Projeto tem atuado no processo educacional de estudantes da Escola de 
Música e do Departamento de Artes, bem como da comunidade em geral, uma vez que trabalha, junto aos 
seus integrantes, para além do processo de musicalização, estimulando uma compreensão sobre o papel de 
cada um como sujeito social, político e cultural.

Imagens Pau e Lata
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6 4. GRUPOS ARTÍSTICOS DE REPERCUSSÃO NO PASSADO

4.1 Dança

4.1.1 Roda Viva Cia de Dança

 Inicialmente, denominado de “Roda Viva Dança sobre Rodas”, a “Roda Viva Cia. de Dança foi fundada 
em 1995, pelo professor convidado Henrique Amoedo e coordenação do professor Edson Claro, sendo um 
projeto de extensão do Departamento de Artes da UFRN em parceria com o Programa Multiprofissional de 
Reabilitação na Lesão Medular, do Departamento de Fisioterapia da UFRN, sob a coordenação do professor 
Ricardo Lins. O trabalho desenvolvido pela companhia teve como base o estudo da doença e sua influência 
sobre a sexualidade da pessoa portadora de lesão medular, descobrindo, com essa proposta, o potencial de 
bailarinos com vários tipos de deficiências.

 A partir de 1997, a Roda Viva realizou trabalhos com coreógrafos de renome nacional e internacional, 
como: Carlinhos de Jesus, Ivonice Satier, Henrique Rodovalho, Luiza Anieta, Mário Nascimento, entre outros. 
Essas criações percorreram grande parte do Brasil, além de países como EUA e Portugal. No período entre 
2000 e 2004, sob a direção do professor Edeilson Matias, participou de diversos eventos, entre os quais, o 
“IX Festival de Dança Sesi, no Pará”, e os VI e VII “Festival Nacional de Dança do Recife”. No ano de 2005, 
sob a direção artística da bailarina e coreografa Carolina Teixeira, graduada em Artes Cênicas pela UFRN, 
foi promovido o trabalho investigativo dos bailarinos como artistas-criadores, articulando a pesquisa à 
construção cênica independente. 

 Em 2006, a companhia participou do “Festival de Arte Criatividade e Recreação”, realizado pela 
Secretaria de Educação Especial e Reabilitação da Região Autônoma da Ilha da Madeira, em Portugal. Em 
2008, já sob a direção do professor Alex Beigui, à época docente do Curso de Teatro da UFRN, o Roda Viva, 
mantendo a sua proposta de pesquisa de linguagens sobre o movimento com portadores de deficiência, tomou 
outros caminhos. No sentido de ampliar seus horizontes estéticos, atualizando e promovendo a difusão de 
e a inclusão nas atividades socioeducativas, parte integral da natureza do projeto, a companhia desenvolveu 
pesquisa acerca da dramaturgia corporal com base no livro “Eu”, do poeta paraibano Augusto dos Anjos. 
O grupo encerrou suas atividades em 2008. Cabe ressaltar que houve continuidade do trabalho em outros 
espaços e companhias, a exemplo da criação da Companhia Giradança criada pelos ex-integrantes da Roda 
Viva, os artistas Anderson Leão e Roberto Morais.
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Fotos: Ricardo Junqueira
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8 4.1.2 Companhia dos Meninos

 A Cia de Dança dos Meninos foi um projeto de extensão da UFRN, criado em 1998 pelo professor 
Edson Claro, no Departamento de Artes desta Universidade, em parceria com a Secretaria de Educação do 
Estado. O intuito do projeto foi estimular jovens das comunidades carentes do município de Natal a valorizar 
a arte na sua formação, por meio da apreciação, da vivência e da contextualização.

 Após o término dessa parceria, mas dando continuidade ao projeto, surgiu a Companhia que, no 
ano de 2003, estreou seu principal espetáculo todo coreografado por Edson Claro, denominado “A missa 
de Alcaçus”, com música do docente Danilo Guanais, da Escola de Música da UFRN.  Grupo era formado 
somente por rapazes e, ao longo de sua vigência, realizou diversas apresentações e outras ações tanto no 
ambiente universitário quanto fora deste.

Edson Claro   I   Foto: Emídio Luisi 
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4.1.3 Grupo Panã Panã

 Em meados dos anos 1970 a 1980, destaca-se, na UFRN, a presença do Grupo Panã-Panã, que 
funcionou no Departamento de Artes e era vinculado ao Núcleo de Arte e Cultura desta Universidade, com 
participação de, em média, 30 estudantes universitários de várias áreas acadêmicas, sob a orientação do 
professor Rosevelt  Pimenta. Criado inicialmente com o objetivo de preservar as danças folclóricas do RN, 
passou posteriormente a montagens cênicas pautadas na estilização e recriação de autos, folguedos e danças 
populares norte-rio-grandenses, por meio de processos de criação coletiva. O Grupo, de início, apresentou 
montagens do araruna, do boi de reis e do pastoril, como também “A festa de Santo Antônio”, inspirada em 
um folheto de cordel e expressando o colorido, a alegria e as crendices próprias dessa manifestação popular.
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4.2.1 Tônus

 O Teatro Novo Universitário (Tonus) , foi criado em 22 de março de 1967, por um grupo de alunos e 
não alunos que juntos faziam teatro e almejaram ampliar a participação de outros estudantes de várias áreas 
acadêmicas. A iniciativa foi institucionalizada inicialmente pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), 
ficando vinculado ao DCE até 1972. Em seguida, vinculou-se a Pró-Reitoria de Extensão e, posteriormente, 
no reitorado do Prof. Diógenes da Cunha Lima, em 1980, o Tônus ficou ligado ao Núcleo de Arte e Cultura. 
A ideia da criação do grupo foi da aluna Ana Valderéz, que, à época, era diretora do DCE. Uma das peças de 
grande sucesso na cidade foi “As Troianas”. Também foram encenados outros textos de grande repercussão até 
1982.

 Em 26 de novembro de 1994, após 11 anos de uma parada das suas ações, o Grupo voltou a se 
apresentar, encenando a peça “Bumbamérica”, de autoria de Rubem Rocha Filho. A partir desse período, o 
Tônus foi coordenado pela professora Selma Bezerra, do Departamento de Artes da UFRN, que também foi 
uma das fundadoras do Grupo em 1967.

 Após grande sucesso, o Grupo suspendeu novamente suas atividades e, somente no ano de 2008, 
houve uma tentativa de retomada, sob a condução do professor Marcos Bulhões, à época, docente do DEART/
UFRN, como o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, na gestão do professor Cipriano Maia Vasconcelos. O 
processo de criação do evento cênico/vídeo performance “Devorando Fausto” foi uma ação planejada para 
marcar a volta do Tônus. O experimento ocorreu entre abril de 2007 e abril de 2008, na Fortaleza dos Reis 
Magos, em Natal-RN.
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4.2.1 Gabotun

 Criado em 1993 no Departamento de Artes da UFRN e coordenado pelo professor Djakson da Rocha 
Bezerra, o Gabotun (Grupo Augusto Boal de Teatro Universitário da UFRN) proporcionou um contato 
sistemático com o teatro do oprimido, cujos processos de estudo, a promoção e a participação em seminários 
e encontros aproximaram o grupo do diretor, dramaturgo e sistematizador da teoria e do método do teatro 
do oprimido, Augusto Boal. Isso permitiu, entre outras atividades, a participação do elenco em eventos 
nacionais e internacionais do teatro do oprimido promovidos pelo CTO – Centro de Teatro do Oprimido, 
sediado no Rio de Janeiro. Segundo um de seus integrantes-fundadores, Helio Lima (2011, p. 28),

[...] a Gabotun, primeiro como grupo de teatro e depois denominada de Cia de Teatro, tinha uma forma 
peculiar de exercitar o teatro do oprimido. Atuando na qualidade de grupo de pesquisa no âmbito 
universitário, os membros debruçavam-se sobre livros de Augusto Boal (1975), Moreno (1997), Paulo Freire 
(2002) e Nestor Garcia Canclini (1984).

 Em 2002, a Gabotun lançou o livro Cia Gabotun da UFRN: Textos dramáticos, relatando parte de 
sua trajetória, que, segundo o próprio professor Djakson, “é uma celebração da chegada a mais um porto, 
após uma viagem marcada de ações e palavras, enfrentando os humores do mar, mas convicta de que a 
humanidade é teatro. A calmaria predomina. Esta é mais uma viagem, muitas outras virão” (BEZERRA , 
2002, p. 12).

 Ainda na mesma publicação (BEZERRA, 2002), no prefácio de Augusto Boal, este relata sua satisfação 
sobre a Gabotun, ao dizer: 

[...] eu tive a sorte de conhecer a GABOTUN em Toronto, Canadá, antes de vê-lo em ação em sua terra. 
O Teatro do Oprimido, que viceja em mais de 70 países no mundo, aqui no Brasil é apenas praticado nas 
imediações do CTO – Rio; nas favelas cariocas, nas ruas de Santo André e nas prisões de São Paulo, um pouco 
em Minas... mas também em Natal (BEZERRA, 2002, p. 2). 
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4.3 Música

4.3.1 Quarteto de Cordas

 O Quarteto de Cordas foi criado em 1977, em decorrência da implantação do Departamento de 
Artes. Teve seu primeiro concerto oficial no Teatro Alberto Maranhão, no dia 19 de dezembro daquele ano. 
Nos anos seguintes a composição do elenco sofreu modificações e a partir de 1984, o Quarteto foi integrado 
pelos músicos Oswaldo D’Amore, Ricardo Cracium, Miguel Szilagyi e Ricardo Miguel Kolodiuk. Todos, 
nesse período, fixaram residência em Natal/RN e começaram a prestar serviços na área docente. 

 Ao longo de muitos anos, o Grupo construiu uma história significativa de sucesso na UFRN e na 
sociedade norte-rio-grandense. Como grupo consolidado da UFRN, difundiu a música erudita principalmente 
em segmentos sociais que não tinham acesso, proporcionando, assim, mais integração da Universidade com 
a comunidade em geral. 

 Em 1993, o Quarteto de Cordas lançou o seu primeiro Compact Disc (CD), considerado um dos 
primeiros do RN nessa mídia. Intitulado “Do quarteto da terra do sol”, contou com repertório tradicional e 
erudito para quartetos de cordas, incluindo no CD, entre outras, as músicas Ranchinho de Paia, de Francisco 
Elion; e Serenata do Pescador, de Othoniel Menezes. Esse produto foi viabilizado no reitorado do professor 
Geraldo Queiroz, que, em entrevista aos organizadores do presente catálogo, referiu-se com muito entusiasmo 
a esse feito. Em suas palavras, no encarte no CD, o reitor relata 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte completa, neste 1993, 35 anos. Para comemorá-los decidimos 
apresentar, durante todo o ano, a produção da Universidade em arte, ciência e tecnologia. E o fizemos através 
de seminários, exposições, recitais e uma série de outras atividades. O lançamento desde CD faz parte desta 
iniciativa. E mostra a competência do Quarteto de Cordas da UFRN interpretando compositores norte-rio-
grandense, Heitor Villa Lobos e Osvaldo Lacerda . 

 O Quarteto de Cordas foi, sem dúvida, 
um dos maiores Grupos artísticos de extensão 
da UFRN. Uma das últimas apresentações do 
Grupo ocorreu no ano de 2008, por ocasião do 
evento Ato cênico Entreatos, promovido pelo 
NAC/UFRN, em alusão aos cinquenta anos da 
Universidade, no Anfiteatro da Praça Cívica 
da UFRN. Sobre esse evento, há também 
registros no presente catálogo. Posteriormente, 
com a morte do professor Oswaldo D’Amore, 
o Grupo encerrou suas atividades.
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 Grupo criado em 1979, no contexto do Projeto Núcleo de Formação de Instrumentais Infantojuvenis, com 
base em convênio estabelecido entre a UFRN e instituições públicas ou privadas interessadas em projetos de música. A 
Camerata atuava levando concertos didáticos a bairros de Natal, ao interior e a outros Estados. Tinha direção artística 
do professor Ricardo Cracium e colaboração dos professores Estebam Cracium e Miguel Szylazyl. O Grupo tinha, em 
média 25 integrantes, os quais também integravam a Orquestra Sinfônica do RN. No processo de coleta de dados para 
o presente catálogo, foi possível encontrar diversos registros sobre apresentações da Camerata da UFRN em eventos 
realizados pelo NAC , a exemplo da sua participação na 1ª Semana de Artes da UFRN, em dezembro de 1993.
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5. OUTROS PROJETOS CULTURAIS DE GRANDE REPERCUSSÃO

5.1 Projeto Memória

 Iniciado em abril de 1983, sob a coordenação do Reitor Diógenes da Cunha Lima, o Projeto Memória 
objetivava promover as expressões artísticas e culturais do RN. Para tanto, foram criadas ações como o 
Programa Memória Viva da TVU/UFRN, registrando depoimentos de notórias personalidades e coordenado 
inicialmente pelo Reitor Diógenes e o jornalista Carlos Augusto Lyra Martins. Posteriormente, o referido 
Programa foi assumido pelo professor Tarcísio Gurgel e atualmente encontra-se sendo apresentado pelo 
professor Edmilson Lopes. 

 Integrando o Projeto Memória, houve a gravação de 331 (trezentas e trinta e uma) músicas de autoria 
de 131 (cento e trinta e um) compositores, em formato de discos de vinil, mídia da época. Essa vertente do 
Projeto Memória foi coordenada pela professora Deijair Henrique Borges, que foi ex-diretora da EMUFRN. 
Houve ainda a publicação de trabalhos de conclusão de cursos que foram enviados a universidades brasileiras, 
bem como a aquisição de uma Coleção de cordéis que, inicialmente, integrou o setor Cordelteca do NAC, no 
Centro de Convivência, e, posteriormente, essa coleção foi transferida para a Biblioteca Central Zila Mamede. 
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5.2 Projeto Conviver

 Criado em 1984, na gestão do professor Geraldo Queiroz, à época, como Pró-Reitor de extensão 
e em parceria com o NAC, o Conviver funcionava a cada primeira sexta-feira do mês no Centro de 
Convivência da UFRN, incluindo a presença de grupos artísticos, a exemplo da Camerata, do Quarteto de 
Cordas, do Grupo de Dança da UFRN, do Grupo Parafolclórico. Durante o evento, havia apresentações de 
trabalhos de conclusão de curso, palestras, exposições de artes visuais. Um destaque citado pelo próprio 
professor Geraldo Queiroz, em entrevista aos organizadores do presente Catálogo, foi a presença do poeta 
Patativa do Assaré e o fato de a Galeria Conviv’Art ter sido pensada a partir desse Projeto Conviver e 
instalada como um setor do NAC.

 Ao longo dos anos, o Projeto continuou sendo conduzido pelo NAC , sob a coordenação do servidor 
Ênio de Goés, inclusive derivando o projeto original em edições que foram realizadas também no Centro 
de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA/UFRN), isto é o Conviver no CCHLA. O projeto sempre se 
voltou à convivência social e à apreciação estética no intuito de atrair o público que trabalha e/ou estuda 
na Universidade ou, ainda, que frequenta suas dependências, convergindo para um local comum onde se 
exercite a convivência social, oferecendo a esse público restaurante, livrarias, agências bancárias, correios 
etc. Nesse sentido, o Projeto em pauta pretendeu oferecer um pouco de lazer e cultura, atualizando sua 
data de realização para o segundo dia útil de cada mês.
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5.3 Projeto Circo Tropa Trupe

 O projeto surgiu a partir da ocupação feita por estudantes da UFRN em um circo que ficou em 
condições ociosas no âmbito da UFRN. Conforme registros encontrados no Sigaa da UFRN e em registros de 
reuniões ocorridas no NAC, na PROEX e no site do projeto, havia um circo localizado na área do Departamento 
de Educação Física que tinha sido doado pela Cosern à UFRN, porém, pouca era sua utilização até meados 
de junho de 2007, quando discentes da companhia de artes Tropa Trupe, à época, iniciando suas atividades, 
sob a condução do estudante Rodrigo Goulart Bruggemann, passaram a utilizá-lo para ensaios e realizações 
de oficinas de perna-de-pau.

 A partir daí, o fluxo de intervenções no circo se intensificou e surgiu a necessidade de programar e 
registrar as ações que culminaram no projeto Circo Tropa Trupe. O grupo dinamizou o espaço do circo por 
meio de intercâmbios, oferecendo, por exemplo, práticas regulares de vivências corporais diversificadas e 
apresentações culturais, incluindo: Varietés – espetáculo mensal e gratuito de variedades artísticas da Tropa 
Trupe mais artistas e/ou grupos convidados; as Oficinas “Eu Quero Ser Grande!” – vivências pedagógicas em 
diversificadas modalidades circenses; e a Matiné – temporadas de apresentações de espetáculos voltadas para 
o público infantojuvenil. 

 Nas palavras do próprio Grupo, em relação a ocupação do Circo na UFRN, 

Neste espaço a Trupe montou e estreou o espetáculo “O Tempo” e deu um grande salto na sua carreira. 
A partir de então passaram a realizar oficinas e aulas permanentes de diferentes modalidades circenses. 
Houve também  intercâmbio entre grupos de teatro da cidade e de fora, apresentações de outros espetáculos 
e atividades ligadas à difusão das artes cênicas. No ano de 2009 o grupo realizou a “Conexão Trupes do 
Nordeste”, em parceria com outros grupos de circo de Recife, João Pessoa e Bahia.  Em 2010, parte da 
Cia fez residência artística em Buenos Aires, fizeram apresentações em escolas e espaços públicos com o 
espetáculo “O Equilibesta”. Paralelamente às apresentações, os artistas, sempre visando a maior qualidade 
do trabalho, realizaram atividades de formação técnica. Nesse mesmo ano, a Tropa Trupe foi eleita uma 
das três instituições circenses brasileiras  a participar da Pré-Conferência Setorial de Circo, em Brasília. 
É o circo potiguar mostrando ao mundo a sua arte. [...]“Circo Tropa Trupe – Picadeiro Multicultural” no 
Prêmio Procultura de Estímulo ao Circo, Dança e Teatro – Categoria B – Programação de Espaço Cênico 
– Funarte.- “A Graça da Praça – edição Natal” – Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (FIC) – Natal/
RN.-Edital de Ocupação Cena Aberta – 2011.- Projeto Circo Tropa Trupe: Picadeiro multicultural. Edital 
da Funarte de doação de equipamentos de iluminação cênica.- Prêmio Artes Cênicas na rua – Funarte 
Grupo Permanente de arte e cultura da UFRN.
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0  Em 2011, houve problemas com a lona, deteriorada em função do tempo de uso, o que implicou 

diversas reuniões e tentativas de encaminhamento institucional para a aquisição de nova estrutura para o 
circo, inclusive, necessitando de um maior apoio da área acadêmica que pudesse assumir o referido projeto 
junto aos estudantes, fato que foi mediado pelo NAC, pela PROEX e pelo DEART. As tratativas, embora 
caminhassem para a busca de recursos e outras providências que pudessem garantir a presença do relevante 
projeto na UFRN, logo em seguida, provocou que a Tropa Trupe alçasse novos voos em picadeiros externos 
à UFRN, mantendo, no entanto, o vínculo afetivo e profissional no sentido de participar de ações culturais, 
sempre que possível, demandadas por esta Universidade.
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5.4 Festivais de Música da UFRN

5.4.1 Festival de Música e Poesia da UFRN

 Ao longo dos seus 60 anos, a UFRN vem realizando algumas versões de Festivais de Música. A 
primeira foi no reitorado do professor Diógenes da Cunha Lima (1979 a 1983) e na gestão da professora 
Vilma Sampaio na direção do NAC, quando foi realizado o 1º Festival de Música e Poesia da UFRN, que tinha 
como intento estimular a criatividade artística da comunidade universitária e a preservação dessa produção. 
O Festival foi uma promoção conjunta entre o NAC, a EMUFRN e o DCE. Nos registros pesquisados, consta 
da fala da professora Vilma Sampaio ao se referir ao saldo positivo do Festival e à importância dos registros 
fonográficos por meio do Projeto Memória: 

Passada a agitação da disputa, os ecos da festa se iam se apagando pouco a pouco. Os sons falando da natureza, 
de constelações; de interrogações e de certezas; de uma cotidiana aldeia e de uma Ribeira boêmia; de crítica 
social, mas sobretudo de AMOR, fundiam-se na lembrança. Fazia-se necessário recuperá-los, registrá-los, 
para difundi-los e preservá-los .

5.4.2 Festival Universitário da Canção

 Criado e realizado à época pela Secretaria de Assuntos Estudantis, na gestão do professor Ranke Santos, 
em 2008, com apoio do DCE, o 1º Festival Universitário da Canção ocorreu no contexto de homenagens aos 
50 anos da UFRN. O objetivo era resgatar os antigos festivais de música da década de 1960 e 1970 e lançar 
talentos para a música potiguar, tendo como foco a participação de estudantes universitários. Na primeira 
edição, foram inscritas 74 músicas, que, após seleção, restaram 20 para apresentação no Anfiteatro da Praça 
Cívica da UFRN, no intuito de classificar 10 finalistas e, por fim, as 3 vencedoras. A música campeã foi “Trova 
Inovadora”, da estudante Elizabeth Rose.

 Foi possível encontrar outros registros do evento nos anos subsequentes, a exemplo do ano de 2013, 
com a agora Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), que lançou o edital do Festival Universitário da 
Canção, visando à participação de estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade e de demais 
instituições públicas de ensino de nível superior do Estado. Após todo o processo de seleção, o evento ocorreu 
no período de 15 a 17 de outubro, na Praça Cívica da UFRN, com apresentações dos finalistas.
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5.4.3 Festival Música Potiguar Brasileira (FMPB)

 O Festival Música Potiguar Brasileira (FMPB), foi criado no ano 2011, pela Superintendência de 
Comunicação da UFRN, por meio da Rádio Universitária (88,9 FM). Trata-se de um concurso que visa 
revelar, divulgar e premiar gravações de obras inéditas de autores potiguares nas modalidades compositores 
e arranjadores, de modo a valorizar e premiar a produção musical do Estado.

 Desde a primeira edição, em 2011, o festival abre espaço, na programação da Rádio Universitária, 
para cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores, valorizando a produção autoral e a diversidade 
da música potiguar. O festival premia obras musicais inéditas nas categorias Instrumental e Música com 
Letra. Para aumentar o envolvimento do público, o FMPB abre espaço para que os ouvintes escolham a sua 
música preferida, na categoria Júri Popular, definida por votação on-line.

 A dinâmica do festival proporciona intensa exposição das músicas e de seus intérpretes na Universitária 
FM, deixando em evidência a produção musical. A cada ano, o evento vem demonstrando a sua importância 
no cenário artístico da música autoral do Estado. O FMPB, anualmente, conta com apoio do NAC, por meio 
do Plano de Cultura da UFRN; e da EMUFRN, pelo uso das instalações. Atualmente, essa é a única versão de 
Festival de Música que se encontra vigente na UFRN.
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 O Programa SigaArte na UFRN, foi criado no ano de 2013, a partir de uma solicitação da administração 
central da UFRN. Para tanto, foi instituída uma comissão com vista a criar um programa que desenvolvesse 
atividades na área de cultura e artes nos diversos Campi da UFRN (Portaria 926-13-R, de 06 de maio de 2013).

 Pensar a arte na Universidade, torná-la mais visível e presente nos vários ambientes, esse foi o propósito 
do Programa criado e intitulado de SigaArte na UFRN. O evento considerou o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (2010-2019) e o Plano de Gestão da Administração Central, com enfoque no desenvolvimento de 
Programas estruturantes como o “Universidade Cidadã”, o “Expansão acadêmica com qualidade” e o “Programa 
Meio ambiente e Qualidade de vida”. Aliada a essa base de desenvolvimento institucional, a UFRN apresenta 
como sendo sua missão “educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e difundir as Artes e 
a Cultura”.  Portanto, foi nesse contexto de desenvolvimento acadêmico, humano e social que o Programa 
SigaArte na UFRN: arte, cultura, qualidade de vida e meio ambiente se projetou, de modo a contribuir com a 
difusão da cultura artística universitária, promovendo a formação de público para as artes e proporcionando um 
ambiente favorável e saudável a todos que integram a UFRN. Nesse sentido, os momentos de convivência diária 
nos vários ambientes desta Universidade puderam se traduzir em modos de coexistência e de significativas 
experiências estéticas.

 Assim, surgiu o SigaArte na UFRN, coordenado pelo Núcleo de Arte e Cultura da UFRN e também 
viabilizado pela comunidade acadêmica envolvida com arte e cultura na UFRN. Por meio desse programa, foi 
possível haver maior participação das produções de arte e cultura da Universidade e externa, em ambientes 
da UFRN. Desde 2013, vem promovendo oficinas artísticas; círculos temáticos sobre arte e cultura, eventos 
alusivos ao calendário artístico; edições de Luau na UFRN; intervenções artísticas em diversos setores da 
Universidade; cinema ao ar livre; semana artística para estudantes calouros e veteranos; semana artística para 
os servidores (alusiva ao dia do servidor público), entre outras ações.
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 Após reuniões quinzenais da comissão de criação, ao longo de seis meses, foi apresentado relatório 
à reitora, professora Ângela Paiva, com as ações propostas. Ressaltamos que o SigaArte na UFRN, desde sua 
criação, bem como com a sua inserção no contexto do Plano de Cultura da UFRN, em 2015, traduziu-se 
em um Programa de impacto no cotidiano universitário. Em muitos momentos, a comunidade acadêmica 
e administrativa recebeu em seus setores de aulas, salas de trabalho, restaurante universitário, auditórios e 
demais espaços da UFRN, diversas ações artísticas que repercutiram na relação estabelecida entre o humano 
e a arte, proporcionando momentos de bem-estar, de mais sensibilidade e de atenção para si e para o outro, 
que tão rotineiramente está ao seu lado realizando as atribuições concernentes ao dia a dia da Universidade. 
Sem dúvidas, tais momentos se traduziram em poesia, em silêncios e sonoridades, em movimentos e novos 
fluxos e, sobretudo, em outros tempos e espaços abertos ao olhar, ao perceber, ao estar, ao sentir e ao significar 
a sua presença e do outro na Universidade. O Programa continua vigente na UFRN (ALVES et al., 2019).
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5.6 Plano de Cultura da UFRN

 O Plano de Cultura da UFRN (PC/UFRN) foi submetido à seleção pública aberta em 2015 pelo 
Ministério da Cultura em parceria com o Ministério da Educação, por meio do Programa Mais Cultura nas 
Universidades (Portaria Interministerial MinC/MEC nº 18, de 18/12/2013). Foi aprovado em primeiro lugar 
em um ranking de 101 (cento e uma) Instituições Federais de Ensino Superior (Anexo A).  Nesse contexto, 
a UFRN foi a única instituição a obter a nota máxima – 10. O Plano foi sistematizado pelo Núcleo de Arte 
e Cultura da UFRN e pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, com base em reuniões realizadas com a 
comunidade interna e externa, bem como a partir de demandas oriundas dos Seminários de Arte e Cultura 
da UFRN .

 O PC/UFRN teve início em 2015.2 com previsão de término em 2020.1. Nesse período, já atingiu 
os seguintes objetivos: encaminhou à administração central da UFRN a proposta da Política de Cultura da 
UFRN (Anexo B ), tendo sua aprovação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN (CONSEPE), 
com vista a contribuir para a formação artística, cultural, cidadã e crítica dos estudantes, servidores e 
população do RN; considerou a política cultural da UFRN/Plano de Cultura, de modo articulado com as 
metas do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN (PDI/UFRN 2010-2019), do Plano Nacional de 
Cultura (Lei nº 12.343/2010); desenvolveu programas estruturantes (SigaArte na UFRN; Chão de Saberes; 
Acessibilidade Cultural da UFRN; Circuito Cultural da UFRN; Fomento aos Grupos Artísticos da UFRN; 
Eventos Permanentes da UFRN; Incubadora Cultural da UFRN; Cinema e Audiovisual da UFRN – CINE 
UFRN; Cultura e Memória da UFRN). Sobre o detalhamento desses Programas há registros específicos que 
podem ser consultados em recente publicação sobre a execução do Plano até o presente momento (ALVES et 
al., 2019).

_________________________

1 O NAC em parceria com a PROEX, desde 2011, vem realizando sete edições do referido Seminário de Arte e Cultura da UFRN, 
evento este que vem se traduzindo em um espaço agregador, dialógico e propositivo de diretrizes e ações referentes à política 
cultural da UFRN e do RN, inclusive com a participação efetiva de representantes do MEC e do MinC, bem como da Administração 
Central da UFRN, de Pró-Reitores, de professores de artes das escolas públicas do RN, de artistas que compõem fóruns artísticos 
do RN e de gestores culturais.



12
8



12
9

6. GRANDES EVENTOS CULTURAIS DA UFRN

6.1 Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN -  CIENTEC      

 A Cientec (Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN) é o maior evento da UFRN e do 
Estado do Rio Grande do Norte, voltado à difusão da produção e do avanço científico, tecnológico, cultural, 
e educacional local. Desde sua fundação, em 1995, esse evento exerce um papel fundamental na expansão e 
no aperfeiçoamento da ciência e da tecnologia, bem como na difusão e popularização da cultura do Estado 
do RN e do Brasil.

 Vale ressaltar que antes da criação institucional por meio de resolução, a Cientec teve como precursora 
a 1ª Feira de Arte, Ciência e Tecnologia, ocorrida no ano de 1984, no Centro de Convivência da UFRN,  com 
apoio do NAC, durante a gestão do professor Geraldo Queiroz como Pró-Reitor de extensão, sendo, à época, 
o reitorado do professor Genibaldo Barros. Essa Feira teve como temática a Seca no nordeste brasileiro. No 
ano seguinte, 1985, houve a 2ª edição da Feira que tematizou outras questões sobre o nordeste, incluindo a 
presença do poeta Patativa do Assaré.

 Atualmente a Cientec se configura por três vertentes, abaixo citadas:

I – MOSTRA DA CIENTEC (FEIRA DA CIENTEC)

 A Universidade, como espaço da troca de conhecimento e do diálogo de ideias, organiza a Mostra a 
partir de pavilhões que abriga exposições interativas e transdisciplinares, enfocando as produções dos Centros 
Acadêmicos e dos órgãos especializados e suplementares, como também estabelece uma interface e interação 
com a sociedade, envolvendo empreendedores locais, pesquisadores de outras instituições públicas: federais, 
municipais e privadas.

II – REUNIÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA

 Na ocasião, são realizados os eventos acadêmicos, congressos, seminários, oficinas, cursos e exposição 
de pôsteres.

III – EVENTOS DE CULTURA (CIENTEC CULTURAL)

 Promove a produção e a integração acadêmico-cultural, abarcando eventos artísticos, como 
apresentações e exposições, e suas discussões pedagógico-culturais vinculadas. Nesse contexto, a Cientec 
Cultural é o segmento inserido na grande Feira de ciência, tecnologia e cultura da UFRN, que abrange 
atividades formativas e apresentações de cunho artístico nos diversos equipamentos culturais da UFRN. 
Trata-se de um momento em que a Universidade proporciona ainda mais acesso da população aos seus 
processos de conhecimento acadêmico em diálogo com saberes artístico-populares.
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0  Ao longo de sua História, a Cientec vem sendo promovida pela Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria 

de Assuntos Acadêmicos, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e pelos Centros Acadêmicos atuantes na época, 
sendo constituída por eventos como a Semana Nacional do Livro/I Feira Potiguar do Livro Universitário; o 
Seminário sobre Ciência, Tecnologia e Cultura para o RN; o Congresso de iniciação Científica; o I Congresso 
de Extensão da UFRN; o Encontro dos alunos do PET da UFRN, entre outros. Atualmente, a coordenação geral 
da Cientec é de responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão; já a coordenação cultural é de responsabilidade 
do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, que, tem ampliado e qualificado ainda mais as edições da Cientec 
Cultural, realizada anualmente no mês de outubro.

 Sob a coordenação do NAC, a programação cultural foi sendo ampliada ano a ano, criando novas 
ações, a exemplo da Vila da Cultura, como um espaço voltado aos saberes da cultura popular na Cientec. 
Ademais, vem dando ênfase à participação de artistas da UFRN, do RN e do Brasil no Palco noturno instalado 
no Anfiteatro da Praça Cívica da UFRN, além das muitas ações realizadas nos diversos polos culturais 
promovidos pelo NAC, a saber: Polo DEART, Polo EMUFRN, Polo da Capela do Campus e Palco alternativo.
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 A UFRN sediou algumas edições da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência – SBPC. De acordo com os registros acessados, houve a 50º Reunião em 1998, a Edição da 62ª 
Reunião em 2010. Do ponto de vista da SBPC Cultural – uma das vertentes que integram a Reunião Anual 
da SBPC –, destacamos alguns dados disponíveis referentes à programação cultural da 62ª edição, em 2010, 
entendendo como princípio básico que todas as ações integrantes da SBPC Cultural foram concebidas em 
bases sustentáveis, criativas e impulsionadoras da percepção crítica e reflexiva sobre a realidade cultural local 
e nacional, criando, assim, interfaces com as novas diretrizes presentes nos grandes debates sobre cultura no 
Brasil.

 Realizada durante a gestão do professor Cipriano Vasconcelos, na Pró-Reitoria de Extensão da UFRN 
e sob a coordenação cultural da professora Teodora Alves, Diretora do NAC e com apoio fundamental de 
toda uma equipe envolvida com a organização geral e produção cultural do NAC, que poderá ser conferida na 
ficha institucional do site da SBPC (http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/organizacao.htm), a programação 
cultural, no ano de 2010, contemplou as principais expressões artísticas da cidade, a partir de projetos de 
alta relevância para a cultura do RN, oportunizando, com essas ações, um intercâmbio com outras culturas, 
promovendo diálogos, facilitando o acesso e a visibilidade da arte.

 Para compor esse cenário da cultura potiguar, recebemos projetos, como: Circo da luz, Poticanto, 
Retrovisor, Festival Dosol, Rock Potiguar, MPBeco, Conexão Felipe Camarão, A Casa do Cordel, Rede Potiguar 
de Música, Música Potiguar Brasileira da 88,9, Festival Universitário da Canção-SAE, Prêmio Hangar, Prêmio 
Nubya Lafayette, Projeto Picadeiro, Show das Comunidades, Por do Sol, Projeto Encantos da Vila e o Projeto 
Buraco da Catita. A Editora da UFRN também se faz presente com o lançamento de livros em um espaço 
literário com a presença de diversos autores potiguares e a realização de palestras. A Associação da Feira de 
Sebo também teve destaque na programação cultural, que representa os mais antigos sebistas do centro da 
cidade, expondo obras raras da literatura potiguar, entre outros projetos de repercussão no cenário local e 
nacional. 
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 Em 2006, dois anos após a implantação do Programa Cultura Viva, como meio de fortalecer a recém-
formada Rede de Pontos de Cultura, o Ministério da Cultura constatou a necessidade de incluir como parte 
do programa a realização de um encontro presencial anual que reunisse as lideranças e as produções dos 
Pontos de Cultura em nível nacional. Era preciso mostrar este Brasil que se tornara sujeito de um programa 
inédito na gestão pública no âmbito da cultura, em nosso país e no mundo.

 A Teia Nacional da Diversidade 2014 foi realizada pelo Ministério da Cultura em parceria com a 
UFRN. Nesta, o NAC coordenou o projeto em parceria com a PROEX, inclusive, promovendo a participação 
de dezenas de estudantes da UFRN na produção do evento e tendo atingido um público em torno de 3.000 
pessoas. A Teia fortaleceu as políticas e as ações culturais universitárias e os diversos segmentos étnico-culturais 
e educacionais, de modo articulado com as metas do Plano Nacional de Cultura (Lei nº 12.343/2010), do 
Plano Nacional de Educação/MEC e do Programa Cultura Viva/MINC, tendo este obtido adesão da UFRN, 
por meio de assinatura de Termo de Adesão pela Administração Central desta Universidade, por ocasião do 
referido evento. O Programa Cultura Viva foi criado em 2004, cujo objetivo foi ampliar o acesso à cultura 
e à cidadania e reconhecer as entidades culturais, principalmente, os setores sociais menos favorecidos 
social e economicamente e em situações de vulnerabilidade, a exemplo de comunidades indígenas, rurais e 
quilombolas, estudantes e professores do ensino público.

 A programação da Teia funcionou como espaço para reflexão, capacitação e difusão. Ou seja, o objetivo 
foi o desenvolvimento de atividades que promovessem a reflexão sobre temas prioritários para a melhoria na 
condução do Programa Cultura Viva e para o aprimoramento de suas ações (nos fóruns, palestras, debates 
e seminários), contribuindo para a capacitação de seus agentes em encontros e oficinas e divulgando seus 
resultados para a sociedade (mostra artística e feira de economia solidária).

 A Teia 2014 inaugurou, portanto, um espaço para encontro, reconhecimento, convivência, reflexão, 
capacitação e divulgação de temas prioritários dos grupos, coletivos, comunidades e pontos de cultura, como 
representantes dos segmentos socioculturais da nossa diversidade. As atividades da Teia 2013 incluiram ainda 
as pré-Teias, sete encontros regionais para preparação e envolvimento da sociedade civil participante.

 Desse modo, parte da programação da Teia, em 2014, realizada na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, coadunou-se com os esforços que a UFRN vem envidando no fortalecimento de sua política cultural, 
inclusive atendendo as recomendações previstas em seu Plano de Desenvolvimento Institucional. A Teia 
oportunizou para o corpo discente e docente e o público em geral um espaço de produção de conhecimento 
e de diálogo de saberes acerca da diversidade cultural e das práticas artísticas presentes tanto na Universidade 
quanto fora dela.
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 O Ato Cênico Entreatos aconteceu no dia 18 de dezembro de 2008, no Anfiteatro da Praça Cívica da 
UFRN. Promovido pelo NAC, sob a coordenação da professora Teodora Alves, a ação teve como objetivo 
unir diversos grupos artísticos da UFRN em um só evento, alusivo aos cinquenta anos da UFRN. Na ocasião, 
apresentaram-se corais, quartetos, octetos, ópera, bandas e dança misturados para mostrar a produção 
artística da UFRN, a exemplo dos grupos: Big Band Jerimum Jazz, Quarteto de Cordas, Madrigal, Grupo de 
Dança da UFRN (GDUFRN), Canto Del’Arte, Gaya, Grupo de Clarinetas e Percussão, Grupo Parafolclórico 
e Octo Vocci, todos criados e mantidos pela própria Universidade. O evento funcionou como um convite 
à apreciação de uma universidade com arte. Cada ato cênico apresentou uma mostra da produção artística 
integrante da UFRN. O espetáculo incluiu ainda um vídeo alusivo ao cinquentenário e à federalização da 
UFRN, bem como à história de cada grupo participante e de suas relações com a UFRN nos seus 50 anos. Ao 
final, entrou em cena um artista nacional (voz e violão), que, nesse ato, foi o cantor Chico César.
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6.5 Sapiens e a Ciranda do Infinito  

 Sapiens e a Ciranda do Infinito foi uma ópera criada pelo professor Danilo Guanais, especialmente 
para homenagear os 60 anos da UFRN, a pedido da comissão de planejamento dos 60 anos da UFRN 
(Portaria nº 835/17-R, de 08 de Maio de 2017). A peça foi apresentada nos dias 22 e 23 de dezembro de 
2018, na Escola de Música da UFRN. 

 Conforme a sinopse da obra, em “Sapiens”, Augusto Severo, norte-rio-grandense pioneiro da 
aviação, vê-se às voltas com problemas relacionados ao seu sonho de ver seu balão dirigível “PAX” alçar 
voo, representando seu desejo de paz entre as nações. Concorrente de Santos Dumont, sua morte, pela 
explosão do dirigível, em 12 de maio de 1902, em Paris, tornou-o mártir da tecnologia aeronáutica. Nas 
palavras de Olavo Bilac: “Para Augusto Severo, o desastre foi uma glorificação ”. 

 No argumento da opereta e em meio aos diversos problemas em sua empreitada, que ajudam a 
revisitar os vários aspectos da construção do conhecimento pelo homem, Augusto Severo é “visitado” 
cenicamente por personagens ilustres: Leonardo da Vinci (pesquisador) esclarece a ele sobre seu papel 
como homem pensante, resultado da evolução e sobre o uso de ferramentas; Câmara Cascudo (folclorista) 
aborda aspectos da aquisição da linguagem, das necessidades financeiras e do desenvolvimento da cultura 
vendo o projeto do dirigível; Cora Coralina (poetisa) discute com ele estética e arte; enquanto Milton 
Santos (geógrafo) situa as aflições e conquistas de Severo no contexto geográfico e técnico da busca pelo 
saber. Essas personagens dão força e significado a cada passo dado pelo aeronauta em sua trajetória. Juntos, 
após sua transfiguração, Augusto Severo e seus colaboradores fazem uma análise das ambiguidades do 
saber, enquanto apontam para a necessidade de um futuro baseado no conhecimento que produz uma 
atitude sustentável.
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8 7. TÍTULOS DE DOUTOR HONORES CAUSA E DE PROFESSOR EMÉRITO
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Bibi Ferreira recebendo o título Honoris Causa em 13 de dezembro de 2002.

Ariano Suassuna recebendo o título Doutor Honoris Causa em
12 de abril de 2000.

Oswaldo Lamartine de Faria recebendo o título Doutor Honoris Causa 
em 16 de setembro de 2005.
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