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RELEASE
A PROMESSA DE RENOVAÇÃO DA PRIMAVERA
“Museus são espaços múltiplos e dinâmicos que assumem importantes funções na guarda
do patrimônio museológico e das memórias, no fortalecimento da cidadania e das noções
de pertencimento e identidade, no respeito à diversidade e à valorização da cultura”.
Com essas palavras, em julho passado, o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM convidou
todas as instituições museais brasileiras a participarem da próxima edição da PRIMAVERA
DOS MUSEUS, evento que, junto com a Semana de Museus, representam os dois grandes
momentos anuais de celebração desses espaços em todo o país.
Nesse ano de 2018, no entanto, setembro – mês de realização da Primavera dos Museus –
começou de maneira extremamente dolorosa para a história dos museus no Brasil, com a
perda quase total do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído por um
grande incêndio.
A comoção provocada por esse incêndio, como vimos, foi excepcional. Poucos fatos da
história brasileira recente tiveram um impacto tão grande sobre o conjunto da sociedade
brasileira. É como se a nação sentisse que o fogo no Museu Nacional não consumiu
apenas obras, artefatos e documentos, mas um patrimônio impregnado do que temos de
mais importante: nossa memória, nossa cidadania, nossa identidade, nossa cultura. É
como se passássemos a entender melhor as palavras do IBRAM, compreendendo
finalmente o real significado dos museus em nossas vidas.
Essa compreensão – e as novas posturas que ela deve nos inspirar – é a única coisa
positiva que podemos tirar dessa tragédia nacional. Uma mudança de atitude em relação
aos nossos museus é a melhor promessa que podemos nos fazer nessa primavera, período
de renovação, estação das flores. Que se renovem o interesse e o respeito por nosso
patrimônio, que floresçam cuidado e zelo por nossos acervos, pois eles dizem o que fomos,
o que somos e o que queremos ser.

Nossas redes sociais:

É nesse espírito e com essa esperança que o Museu Câmara Cascudo da UFRN convida a
todos para a programação especialmente elaborada no âmbito da Primavera dos Museus
2018. Venha prestigiar e mostrar que o museu é importante na sua vida!
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fb.com/mccufrn

Diretor e Vice-Diretor do Museu Câmara Cascudo da UFRN

ATIVIDADES MÚLTIPLAS EM TODO O MUSEU
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Atendendo à chamada da 12ª PRIMAVERA DOS MUSEUS, que tem por tema “Celebrando a
Educação em Museus”, o Museu Câmara Cascudo preparou um grande evento sobre as
potencialidades pedagógicas em espaços museais, especialmente no campo do ensino das
ciências, dos estudos ambientais e do fortalecimento da cidadania.
Tal evento – que integra palestra, oficinas, mesa-redonda, painel e feira de plantas –
ocorrerá no Parque do Museu (Parque Educacional Raimundo Teixeira da Rocha), grande
espaço arborizado de quase 7.000 m², verdadeiro oásis de paz em pleno coração do
dinâmico bairro do Tirol, em Natal.
Também estão previstas uma oficina de acessibilidade em museus, que trabalhará sobre a
produção de material para deficientes visuais, e a abertura de uma nova exposição, sobre
patrimônio indígena, que se juntará às outras exposições já em cartaz, todas abertas à
visitação durante a Primavera dos Museus.
Dentro do projeto de ampliação e diversificação de sua programação, o Museu Câmara
Cascudo também preparou atividades culturais de peso, com apresentações musicais do
Madrigal da Escola de Música e do Projeto Pau e Lata, bem como a realização da 5ª Feira
de Fotografia.
Programação, portanto, para todos os públicos e todos os gostos, tudo com entrada gratuita!
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Evento | I Encontro de educação para as ciências,
meio ambiente e cidadania no MCC
O evento pretende discutir articulações entre a UFRN e a rede de Educação Básica
norte-rio-grandense, visando potencializar as estratégias educacionais em torno da atuação
continuada dos projetos desenvolvidos no Parque do Museu (Parque Educacional Raimundo
Teixeira da Rocha) e no âmbito do Programa Parque das Ciências, no Museu Câmara Cascudo.
O evento prevê um ciclo de ações integrando o ensino das ciências, a divulgação científica, as
boas práticas ambientais, a educação patrimonial e o exercício da cidadania, destacando o
Parque do Museu e o Programa Parque das Ciências como ferramentas de aproximação entre
a universidade e as comunidades escolares, em uma perspectiva interdisciplinar e
extensionista.
Palestra, oficinas, mesa redonda, grupo de trabalho, painel e exposição proporcionarão
espaços de reflexão e discussão, visando sensibilizar profissionais do ensino fundamental e
médio para as possibilidades do Parque do Museu e do Projeto Parque das Ciências enquanto
instâncias à disposição da sociedade para práticas pedagógicas em espaços não formais.
Por outro lado, o evento busca incentivar docentes e discentes de graduação da UFRN a buscar
novos modelos de ensino e ferramentas de atuação que possam suprir as lacunas estruturais e
metodológicas muitas vezes encontradas no sistema formal, aumentando as possibilidades de
modificação positiva da realidade educacional do Rio Grande do Norte.
As atividades acontecerão nos espaços do Parque do Museu.

Palestra de abertura | O Projeto Parque das Ciências e o Parque do Museu:
Parque Educacional Raimundo Teixeira da Rocha
PALESTRANTES:
Iracema Miranda (Setor de estudos Ambientais - MCC/UFRN)
Rute Alves de Souza (Parque das Ciências/PROEX-UFRN)
QUANDO: 17 de setembro - 14h30

Nossas redes sociais:

Oficina | A horta do MCC: práticas pedagógicas em agricultura
urbana para uma sociedade sustentável

(84) 9 92296619

A partir de uma visita guiada à Horta do MCC e da apresentação das atividades ali
desenvolvidas, serão abordadas questões como sustentabilidade, saúde humana,
permacultura e possibilidade de uso das hortas urbanas como ferramentas para
ensino das ciências e educação ambiental.

@mccufrn

@mccufrn

MINISTRANTE:
Phiética Rodrigues | Setor de Estudos Ambientais/MCC-UFRN
QUANDO: 18 de setembro | 14h

fb.com/mccufrn

Grupo de trabalho | O Projeto Parque das Ciências
Atividade voltada para professores e coordenadores pedagógicos da Rede Básica de
Ensino, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como parte da nova
proposta de trabalho do Parque das ciências, especialmente para o ensino das ciências.
MEDIAÇÃO:
Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo (Parque das Ciências/PROEX-UFRN)
QUANDO: 19 de setembro | 14h

Mesa Redonda | Ludicidade sustentável
Elementos tratados como lixo e sucata podem ser utilizados na construção de brinquedos que
estimulam a cognição e a criatividade, bem como exploram as memórias das brincadeiras
tradicionais, que não levam ao consumismo incentivado pelos brinquedos industriais.
PARTICIPANTES:
Luciana Araújo Montenegro (Colégio Marista)
Uiliete Marcia Silva de Mendonça Pereira (Núcleo de Educação da Infância-NEI/UFRN)
Iracema Miranda da Silveira (Setor de Estudos Ambientais/MCC)
QUANDO: 20 de setembro | 14h

Painel | Educação para as ciências, meio ambiente,
ludicidade e patrimônio: interações necessárias
Apresentação dos projetos de extensão desenvolvidos no Museu Câmara Cascudo e no
âmbito do Parque das Ciências, detalhando objetivos, metodologias e resultados
alcançados, como forma de estimular o diálogo interdisciplinar entre as áreas de
conhecimento envolvidas.
PARTICIPANTES:
Setores de Estudos Ambientais, Paleontologia, Arqueologia, Conservação e Restauro,
Documentação e Memória e Parque das Ciências (apresentação pelos bolsistas dos setores).
QUANDO: 21 de setembro | 9h

Oficina | Arqueologia experimental para o ensino da História
Analisa e propõe o uso de atividades da arqueologia experimental para o ensino da
História nas escolas públicas e privadas.

PÚBLICO ALVO:
20 professores de História da rede pública e privada.
MINISTRANTES:
Moysés Marcionilo de Siqueira Neto (Setor de Arqueologia/MCC)
QUANDO: 21 de setembro | 14h

Mesa Redonda | Parques Educacionais e Redes de Ensino:
possibilidades de integração em educação para as ciências,
meio ambiente e patrimônio
Debate entre representantes da UFRN e das secretarias estadual e municipal de
ensino, com foco nos usos e potencialidades do Parque do Museu e do Projeto
Parque das Ciências enquanto laboratórios de práticas educacionais à disposição
das unidades integrantes das duas redes de ensino.
PARTICIPANTES:
Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo(Parque das Ciências/PROEX-UFRN)
Diógenes Felix da Silva Costa (CERES Caicó/UFRN)
Claude Luiz de Aguilar Santos (Setor de Paleontologia/MCC)
Alessandra Ferreira (Secretaria Municipal de Educação)
QUANDO: 21 de setembro | 14h

Cultural | Exposição de orquídeas
Exposição de várias espécies de orquídeas e encontro com especialistas de seu
cultivo. Atividade realizada em parceria com a Associação Orquidófila do Rio Grande
do Norte – SORN.
ABERTURA OFICIAL: 21 de setembro | 16h
VISITAÇÃO PÚBLICA: 22 de setembro | 9h – 17h30

Palestra | Fundamentação teórica e prática do cultivo de orquídeas epífitas,
com ênfase no cultivo de Cattleya granulosa
MINISTRANTE:
Edison Antônio de Mattos (SORN)
QUANDO: 22 de setembro | 10h

Oficina | Cultivo de orquídeas
MINISTRANTE:
Maria Gleide de Siqueira Neto (SORN)
QUANDO: 22 de setembro | 14h30

Feira | Feira da Primavera
Venda de plantas – bromélia, bonsai, rosa do deserto, entre outras – e de produtos
de jardinagem, por comerciantes especializados.
QUANDO: 23 de setembro | 9h - 21h

Exposição | Akangatu. Patrimônio indígena no Museu da Ciência
de Coimbra e no Museu Câmara Cascudo
No final do século XVIII, o naturalista português Alexandre Rodrigues Ferreira
empreendeu uma Viagem Filosófica (1783-1792) à Amazônia brasileira, financiada
pelo poder real, da qual resultou extenso acervo biológico e cultural, hoje conservado no Museu da Ciências da Universidade de Coimbra. Parte desse acervo será
apresentado por meio de fotografias e vídeos, ao lado de peças do acervo do Museu
Câmara Cascudo da UFRN, também oriundas de pesquisas na Amazônia e no Brasil
Central, mas já no período contemporâneo.
O objetivo é apreender elementos de civilizações que vêm se confrontando desde
um passado prenunciador de culturas diversas e revelar objetos simbólicos que se
tornaram bens comuns à humanidade, não apenas espólios. Pela relevância de seu
testemunho documental e estético, os artefatos dos museus português e brasileiro
não apenas ajudam a construir a memória (akangatu, em língua tupi) de povos
indígenas de diferentes tempos, mas também aguçam nossos sentidos, estimulando
novas percepções e incitando a novos diálogos.
CURADORES:
Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo (Parque das Ciências/PROEX-UFRN)
Everardo Araújo Ramos (Museu Câmara Cascudo/DEART)
Olavo Fontes Magalhães Bessa (Museu Câmara Cascudo/DEART)
Avant-première especial para a Associação de Amigos do Museu Câmara Cascudo e
a Associação Médica do RN: 19 de setembro | 19h.
ABERTURA AO PÚBLICO: 20 de setembro | 19h

Minicurso | (Re)Produção tátil
Como parte do projeto de formação continuada da UFRN no campo da acessibilidade cultural, o minicurso tem como objetivo capacitar profissionais de museus para
o atendimento do público com deficiência visual. Integrando teoria e prática, serão
reproduzidas algumas peças do acervo do Museu Câmara Cascudo para a
exploração tátil por esse público.
MEDIADOR:
José Alfonso Ballestero-Álvarez (USP).
PÚBLICO-ALVO: 15 profissionais de museus.
QUANDO: 20, 21 e 22 de setembro | 14h

Musica | Madrigal da Escola de Música da UFRN
Com um percurso de 45 anos, o Madrigal da EMUFRN consolidou-se como um dos
mais importantes corais do Rio Grande do Norte, destacando-se pela diversidade do
repertório e qualidade vocal, fruto do trabalho de renomados regentes. Seus espetáculos, que sempre atraem um público numeroso, são momentos privilegiados para
se descobrir e apreciar música de excelente qualidade.
No âmbito da Primavera dos Museus, a apresentação do Madrigal ocorrerá no
auditório da Associação Médica do RN, instituição vizinha e parceira do Museu
Câmara Cascudo.
Coordenação:
Erickson Bezerra de Lima (Escola de Música da UFRN)
QUANDO: 21 | 19h
LOCAL: Auditório da Associação Médica do RN (Av. Hermes da Fonseca, 1396 – Tirol).

Cultural | 5ª Feira de Fotografia
Para finalizar a Primavera dos Museus, o Museu Câmara Cascudo da UFRN abrirá
suas portas para a Feira de Fotografia, acolhendo o que há de mais atual em termos
de fotografia no Estado do Rio Grande do Norte. São diversos fotógrafos expondo e
vendendo obras em diversos formatos (posters, prints, cartões postais, livros, quadros), a preços variados.
Além da feira propriamente dita, também haverá palestras de especialistas, sobre
temas relacionados à fotografia.
Para maiores detalhes, consultar: https://www.instagram.com/fotofeiramcc/

foto: Alexandre Santos

foto: Carla Belke

A Feira de Fotografia é resultado de uma parceria entre o Museu Câmara Cascudo e
um coletivo de fotógrafos potiguares. Em sua quinta edição, ela se afirma como um
espaço de encontro e de trocas, que aproxima o grande público de profissionais
talentosos e criativos.
QUANDO:

22 de setembro | 14h – 21h
23 de setembro | 14h – 20h

Música | Projeto Pau e Lata
O Projeto Pau e Lata explora meios alternativos de percussão, muitas vezes transformando sucata em instrumentos musicais. Com um histórico de vários projetos
realizados e apresentações em diferentes partes do país, vem desenvolvendo um
importante trabalho de musicalidade e consciência socioambiental junto a públicos
diversos. As performances do grupo são sempre momentos de compartilhamento de
alegria e energia em estado puro.
Coordenação:
Heather Dea Jennings (Escola de Música da UFRN)
QUANDO:

23 de setembro | 19h

ATRAÇÕES
VISITAS MEDIADAS
Durante a Primavera dos Museus, vários mediadores estarão à disposição para facilitar a visita
e possibilitar uma melhor compreensão das exposições em cartaz no Museu Câmara Cascudo:
Póstumos: arqueologia do descaso
Aves e Evolução: Uma perspectiva histórica
Icnologia: A vida passou por aqui
Engenhos: tradição do açúcar
Anatomia comparada
PARQUE DAS CIÊNCIAS
O Parque das Ciências é um espaço destinado a despertar o interesse pela cultura científica
e tecnológica em crianças, jovens e adultos. Para isso, propõe atividades lúdicas, experimentais e interativas que desafiam a curiosidade e estimulam a busca pelo conhecimento nas
áreas da Biologia, Física e Química. Todas as atividades são facilitadas por mediadores.
Os horários de funcionamento durante a Primavera dos Museus podem ser obtidos pelos
telefones( e mais informações): (84) 3342-4912 | 9 9101-2543.

SERVIÇO
HORÁRIOS DE ABERTURA DAS EXPOSIÇÕES
Terça a sexta-feira | 8h30 às 18h
Sábado e domingo | 12 às 18h
O Museu Câmara Cascudo permanece fechado às segundas-feiras.
Para as atividades da Semana de Museus, ver os horários previstos no presente release.
ENTRADA
Toda a programação do Museu Câmara Cascudo, inclusive durante a Semana de Museus, é
gratuita.
ACESSO
Av. Hermes da Fonseca, 1398 – Tirol – Natal/RN.
Pontos de referência: Em frente ao 16º Batalhão Infantaria do Exército (antigo 16 RI) e ao
lado do Aeroclube de Natal.
O Museu Câmara Cascudo dispõe de estacionamento próprio, com vagas exclusivas para
idosos e deficientes. Também é possível estacionar na Assosiação Médica do RN (vizinho ao
MCC) e na Rua Pastor Jerônimo Gueiros.

Linhas de ônibus que passam em frente ao museu:
Municipais
•
33A – Planalto/Praia do Meio – Via Av. Hermes da Fonseca
Av. Prudente de Morais / Midway Mall / Rocas / Mãe Luíza
•
37 – Cidade Satélite/Ribeira – Via Praça Cívica
Rocas / Av. Hermes da Fonseca / Midway Mall / Natal Shopping/ Pitimbu
•
39 – Cidade Nova/Ribeira – Via Tirol
Cidade da Esperança / Rodoviária Nova / Av. Hermes da Fonseca / Praça Cívica
•
46 – Ponta Negra/Ribeira – Praia do Meio
Av. Roberto Freire / Natal Shopping / Av. Hermes da Fonseca/ Midway Mall
•
51 – Pirangi/Rocas – Via Praça Cívica
Av. Ayrton Senna / Natal Shopping / Midway Mall / Av. Hermes da Fonseca
•
78A-47 Santarém / Nova Descoberta – Via Praça Cívica
Praia do Meio / Av. Hermes da Fonseca / Midway Mall / Av. Cel. Norton Chaves
Interurbanas/Intermunicipais
•
•
•
•
•
•

A – Parnamirim (Rosa dos Ventos) – Natal (Petrópolis)
105 Eucalipto / Ribeira – Via Praça Cívica
106 Nova Parnamirim / Ribeira – Via Praça Cívica/ Abel Cabral
740 Nova Parnamirim / Ribeira – Via Praça Cívica/ Maria Lacerda
741 Nova Parnamirim / Ribeira – Via Praça Cívica/ Maria Lacerda
Tabatinga/ Natal
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