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MUSEU CÂMARA CASCUDO –  
SEMANA DE MUSEUS 2019 – PROGRAMAÇÃO

14 DE MAIO (terça-feira)

14:30 – Palestra de abertura 
	 Museus	universitários	e	os	desafios	contemporâneos

14:30 – Oficina 
	 Theatron	–	1º	Movimento

15:30 – Mesa-Redonda 
 Museu	Câmara	Cascudo	em	debate:	desafios	e	rumos

18:00 – Abertura de exposições/instalação
 Arquitetura modernista (des)construída:  
	 50	anos	do	pavilhão	Expositivo	do	MCC

 Hora imortal ̶ UFRN contemporânea  
 (com	lançamento	de	livro	homônimo)

 Ferramentas para ferir a pedra

 Vida dos dinossauros (instalação	de	realidade	virtual)

16 DE MAIO (quinta-feira)

14:30 – Encontro 
 Ciência andante

14:30 – Oficina
 Theatron – 2º Movimento

UFRN

Museu Câmara  
Cascudo | UFRN
Av. Hermes da Fonseca, 
1398
Tirol | Natal | RN
59030-650

Diretor 
Everardo Ramos
Telefone
(00 55 84) 991936294
email
everardoramos@gmail.com 

Vice-diretor
Isaías Ribeiro
Telefone
(00 55 84) 99278187
email
isaias_ribeiro@uol.com.br

Comunicação  
Wilson Galvão
Telefone
(00 55 84) 92296538

Talita Karla de Assis
Telefone
(00 55 84) 981240287
comunicacaomccufrn@gmail.com
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19:00 – Palestra
 Arquitetura modernista (des)construída:  
 50anos do pavilhão expositivo do MCC

17 DE MAIO (sexta-feira)

14:30 – Oficinas
 Arqueologia fora da caixa
 Theatron – 3º Movimento

15:00 – Palestra
 Educação e museu

15:00 – Teatro de bonecos 
 As bravatas de Baltazar nas terras de João Redondo

18 DE MAIO (sábado)

09:00 – Oficina 
 Ludicidade Sustentável: aprender brincando a cuidar do              
meio ambiente

Festa de encerramento (música e food trucks)
17:00 – Trovadores Potiguares
18:30 – Projeto Pau e Lata
20:00 – Skarimbó 
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“Museus como Núcleos Culturais: O Futuro das Tradições”. Esse é o tema 
da 17ª Semana Nacional de Museus, evento anual promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Museus-IBRAM, em comemoração ao Dia Internacional dos 
Museus (18 de maio). 

Como todos os anos, o tema busca chamar a atenção para as múltiplas 
possibilidades dos museus na contemporaneidade. De fato, se no 

passado os museus foram vistos principalmente como espaços de 
preservação de coisas, ideias e gestos de tempos pretéritos – que, 

juntos, configuram o que chamamos de “tradição” –, hoje eles 
se impõem como núcleos de produção e irradiação de novos 
conhecimentos, que ajudam a explicar o presente e nos 
preparam para construir o futuro.

É com essa consciência que o Museu Câmara Cascudo da 
UFRN vêm buscando criar o seu próprio futuro. Entendendo 

as tradições como preciosos indicativos do que somos hoje, mas 
aberto para incorporar novos elementos, a fim de afirmar-se cada vez 
mais como um núcleo potencial de transformação efetiva e positiva da 
sociedade.   

A programação que preparamos para a Semana de Museus, evento que 
reúne instituições de todo o Brasil, busca expressar essa dinâmica.  Através 
de exposições, palestras, oficinas, lançamento de livro e atrações culturais, 
convidamos os visitantes a entrar em contato com acervos, conhecimentos 
e práticas que remetem a tradições – acadêmica, científica, cultural, 
artística –, mas que também apontam para um porvir. 

Sejam bem-vindos ao MCC do passado, do presente e do futuro!

Everardo Ramos e Isaías Ribeiro
Diretor e Vice-Diretor do Museu Câmara Cascudo/UFRN

UFRN

14 a18
MAI
2019



Fotos que compõem a exposição “Arquitetura modernista (des)contruída: 50 anos do 
Pavilhão Expositivo do MCC”
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
Durante a Semana de Museus, abertura do MCC em horários excepcionais: 
13:00 às 21:00.

Palestra | Museus universitários e os desafios contemporâneos 
Os museus universitários constituem uma das principais categorias 
de museus em todo o mundo. Antigos ou recentes, famosos ou pouco 
conhecidos, grandes ou pequenos, sobre os temas mais diversos, 
representam um espaço diferenciado de produção e difusão do 
conhecimento acadêmico, destacando-se, muitas vezes, como centros 
de referência em suas áreas. Os desafios que enfrentam no mundo 
contemporâneo são, no entanto, muitos e diversificados. A palestra 
propõe analisar essa situação, apontando para possíveis caminhos a  
serem privilegiados no futuro incerto dos museus universitários.

Palestrante:	Cristina Bruno (Museu de Arqueologia e Etnologia/USP).

14	de	maio	|	14:30.

Mesa-Redonda | Museu Câmara Cascudo em debate:  
 desafios e rumos
Às vésperas de seus 60 anos, que será comemorado em 2020, o Museu 
Câmara Cascudo da UFRN se propõe a revisar sua trajetória e refletir sobre 
seu futuro, reafirmando o compromisso – que é também da UFRN – de 
incorporar conhecimentos e práticas inovadoras, que contribuem para 
o desenvolvimento de pessoas e da sociedade. A mesa-redonda reunirá 
competências diversas e diversificadas, de profissionais da instituição e 
convidados. 

Participantes: Cristina Bruno (Museu de Arqueologia e Etnologia/
USP); Isaías Ribeiro, Everardo Ramos e Gildo dos Santos (Museu Câmara 
Cascudo/UFRN); Elizabeth Romani (Departamento de Artes/UFRN); 
Abrahão Sanderson (Museu do Seridó/UFRN).

14	de	maio	|	15:30.
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Oficina | Theatron
O projeto Theatron visa abordar o lugar do teatro no Museu, partindo de 
experiências e debates acerca do tema. Percebendo que theatron significa: 
“lugar de onde se vê”, que lugar é este?

Ministrantes:	Stefany Tavares, João Paulo Souza, Jullyana Julião, Vinicius 
Oliveira, Ana Caroline Beserra, Allyerly Dantas (Curso de Teatro/UFRN).

1º	Movimento:	14	de	maio	|	14:30.

2º	Movimento:	16	de	maio	|	14:30.

3º	Movimento:	17	de	maio	|	14:30.

Instalação | Vida dos dinossauros 
A tecnologia vem provocando mudanças significativas nos museus 
contemporâneos, abrindo inúmeras e impressionantes possibilidades de 
comunicação com o público. Instalações de realidade virtual, por exemplo, 
permitem que os visitantes e surpreendam com experiências de imersão 
de grande impacto. A instalação no MCC, fruto de uma parceria com 
o Instituto Metrópole Digital da UFRN, recria o tempo dos dinossauros, 
complementando o conteúdo da exposição “Iconologia: a vida passou por 
aqui”. 

Concepção	e	produção: Alyson Souza e Carlos Eduardo Sarmento 
(Instituto Metrópole Digital/UFRN), Setor de Paleontologia do MCC.

14	de	maio	|	18:00	
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Exposição | Arquitetura modernista (des)contruída:  
 50 anos do Pavilhão Expositivo do MCC
Em 1969 foi inaugurado o Pavilhão Expositivo do Instituto de Antropologia, 
importante exemplar da arquitetura modernista da cidade de Natal. De 
lá para cá, muita coisa mudou: o instituto se transformou em Museu 
Câmara Cascudo e o pavilhão passou por uma reforma que modificou 
radicalmente o seu aspecto externo. A exposição, constituída por inúmeras 
fotografias do arquivo do museu, permite retraçar esses 50 anos de 
história, mostrando diferentes momentos do Pavilhão Expositivo, desde 
sua construção até os dias atuais. Uma excelente ocasião para entender 
melhor o museu de hoje e preparar o museu que queremos amanhã.

Curadoria	e	cenografia:	Isaias Ribeiro (Depto. de Eng. Civil/Museu Câmara 
Cascudo/UFRN).

14	de	maio	|	18:00.

Exposição | Hora imortal: UFRN contemporânea

No discurso proferido durante a instalação da UFRN, em 1958, Câmara 
Cascudo falou sobre a importância das universidades no processo 
civilizatório, tema que permanece bastante atual nos dias de hoje. O 
livro “Hora imortal – UFRN contemporânea” mostra um pouco do legado 
da instituição nesse processo, reunindo mais de 100 fotografias feitas 
nos últimos 6 anos. Registrando momentos marcantes ou corriqueiros, 
personalidades conhecidas ou pessoas anônimas, tais imagens contam, 
cada uma à sua maneira, a relevância da universidade para a história 
potiguar. Por ocasião da Semana de Museus haverá o lançamento do livro 
e uma mostra de algumas de suas fotografias.

Fotografias de Cícero Oliveira.

Produção	e	edição	do	livro: Cícero Oliveira, José Correia e Kaline Sampaio.

14	de	maio	|	18:00.
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Exposição | Ferramenta para ferir a pedra
A exposição é resultado de uma vivência de 10 dias nas pedreiras do 
município de Passa e Fica, na região Agreste do Rio Grande do Norte. 
Apresenta uma série de 21 fotografias que vão além da imagem, 
expressando, de forma sensível, cenários surpreendentes, onde a pedra 
e o homem se ligam numa relação imemorial. No âmbito da Semana de 
Museus, alunos do Curso de Artes Visuais da UFRN realizarão uma ação 
educativa a partir da exposição e das questões que ela levanta. 

Fotografias de Henrique Bezerra.

Curadoria:	Sânzia Pinheiro e Sofia Bauchwitz.

Ação	educativa:	Adriana Araújo, Camila Santa Rosa, Christina Bakker, 
Geovana Grunauer, Nataly Bezerra e Ygor Matheus Anario (Curso de Artes 
Visuais/UFRN).

14	de	maio	|	18:00.

Encontro | Ciência Andante
Como popularizar a Ciência, tornando-a acessível ao maior número de 
pessoas? O Setor de Paleontologia do MCC vem procurando responder a 
essa pergunta com intervenções onde a pedagogia e a museologia andam 
de mãos dadas. A partir dessa experiência serão discutidas maneiras de 
divulgar o conhecimento científico, despertando o interesse do público e 
fomentando a preservação do patrimônio natural e científico potiguar.

Mediadores:	Claude Luiz Santos e Wagner Alves (Setor de Paleontologia/
MCC/UFRN).

16	de	maio	|	14:30.
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Palestra | Arquitetura modernista (des)contruída: 
 50 anos do pavilhão expositivo do MCC
A palestra dialoga com a exposição homônima, aberta durante a Semana 
de Museus, analisando a trajetória de 50 anos do Pavilhão Expositivo 
do MCC e as questões subjacentes à sua história. Situa a construção no 
cenário da arquitetura modernista natalense e levanta questões acerca 
da utilização do prédio ao longo do tempo, culminando com a reforma 
realizada há alguns anos, que modificou radicalmente o projeto original da 
fachada.

Palestrante: Isaias Ribeiro (Departamento de Eng. Civil e Museu Câmara 
Cascudo/UFRN).
16	de	maio	|	19:00.

Oficina |	Arqueologia	fora	da	caixa
A oficina, proposta pelo Setor de Arqueologia do MCC, irá realizar práticas 
da arqueologia experimental com produções de instrumentos do passado 
e explorar seu potencial no ensino/aprendizado da História. A proposta é 
conhecer mais sobre a arqueologia, analisar o patrimônio arqueológico sob 
a guarda do museu, refletir sobre a nossa história e, principalmente, colocar 
a “mão na massa” para produzir alguns instrumentos em pedra lascada ou 
polida. 

Ministrante: Moysés Siqueira (Setor de Arqueologia/MCC/UFRN).

17	de	maio	|	14:30.	

Palestra | Educação e museu
O Museu pode e deve fazer parte da vida acadêmica do educando, pois seu 
ambiente instigante e provocador faz com que, a partir de novas formas 
de interação com acervos, um objeto ou um espaço se transforme em 
ferramenta para a abstração do conhecimento acadêmico e científico. 
A palestra busca refletir e discutir sobre patrimônio, museu e educação, 
propondo pensar o museu não só como lugar de guarda, restauração 
e conservação, mas também como espaço com diferentes nuances 
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formativas, que pode contribuir para a complementariedade do currículo 
formal de ensino, seja ele da educação básica, técnica ou superior. 

Palestrantes: Cristiana Lins (Setor de Ação Educativa e Cultural/MCC/
UFRN) e Gildo Santos (Setor de Museologia/MCC/UFRN).

17	de	maio	|	15:00.

Teatro de bonecos | As bravatas de Baltazar  
 nas terras de João Redondo
“As bravatas de Baltazar nas terras de João Redondo” apresenta, de 
maneira cômica e divertida, personagens e situações características do 
universo do teatro popular de bonecos, que continuam a atrair e seduzir 
crianças e adultos. É, portanto, espetáculo para todos os públicos, de todas 
as idades.

Mamulengando	-	Teatro	de	Bonecos	da	UFRN.

Coordenação	artística: Marcílio Santos e Bárbara Cristina (Curso de 
Teatro/UFRN).

17	de	maio	|	15:00.

18	de	maio	|	17:00.

Oficina | Ludicidade Sustentável: : aprender brincando a cuidar 
do meio ambiente.
Diante de um quadro social de crescente produção e consumo, em um 
planeta com recursos finitos, é imprescindível implementar práticas 
sustentáveis, como a redução no consumo dos recursos naturais não-
renováveis e na geração de resíduos. A oficina parte dessa premissa para 
propor ações lúdicas que educam e sensibilizam, como o resgate de 
brinquedos e brincadeiras populares baseadas no reuso de materiais de 
baixo impacto ambiental. 
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Ministrante:	Iracema Miranda, Anderson Moura, Darlane de Lima e Ellen 
Nogueira (Setor de Estudos Ambientais/MCC/UFRN).

18	de	maio	|	09:00.

Música | Trovadores Potyguares
O grupo musical ‘Trovadores Potyguares’, fruto de projeto de extensão 
da Escola de Música da UFRN, é um grupo dedicado a divulgar a música 
popular brasileira de qualidade, relembrando a modinha e a seresta de 
antigamente, assim como as canções atuais, com ênfase no repertório 
potiguar.

Coordenadora	artística:	Elke Riedel.

18	de	maio	|	17:00.

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 apresentação 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.

Coordenadora	artística:	Heather Dea Jenningns.

18	de	maio	|	18:30.

Música | Skarimbó
Skarimbó é mais que uma banda, é um conjunto de forças unidas pelo 
poder da música. O grupo faz parte do cenário musical de Natal-RN 
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Exposição	Aves	e	evolução	̶	Uma	perspectiva	histórica

Exposição	Akangatu	̶Patrimônio	indígena	no	Museu	da	Ciência	de	Coimbra	e	no	Museu	Câmara	Cascudo
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Exposição	Anatomia	Comparada

Exposição	Icnologia	̶A	vida	passou	por	aqui
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desde 2014, tendo lançado seu primeiro EP em 2015. De lá pra cá foram 
muitas apresentações, mudança de formação e uma constante vibração 
de entrega, amor e resistência que ganhou as ruas da cidade com uma 
sonoridade instigante e letras contundentes. Em 2018 foi lançado o 
primeiro álbum do grupo, “Emaranhado”, em que os ritmos da América 
Latina, do Nordeste e da África se encontram para celebrar nossa 
ancestralidade e as idas e vindas da existência humana.

18	de	maio	|	20:00.

ATRAÇÕES

VISITAS MEDIADAS

Durante a Semana de Museus, mediadores estarão à disposição para 
facilitar a visita e possibilitar uma melhor compreensão das exposições em 
cartaz no Museu Câmara Cascudo:

Engenhos: tradição do açúcar 
Anatomia comparada
Aves e Evolução: uma perspectiva histórica
Iconologia: a vida passou por aqui
Paleontologia
Akangatu: Patrimônio indígena no Museu da 
Ciência de Coimbra e no Museu Câmara Cascudo
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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 do Parque das Ciências durante a Semana 
de Museus podem ser obtidos pelo telefone (84) 9 9101-2543.

SERVIÇO

HORÁRIOS DE ABERTURA DURANTE A SEMANA 
DE MUSEUS

Terça a domingo | 13h00 às 21h (entrada autorizada até as 20h30)
.

ENTRADA

Toda a programação do Museu Câmara Cascudo é gratuita.

ACESSO
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TRANSPORTE PÚBLICO

Linhas	de	ônibus	que	passam	em	frente	ao	museu:

Municipais

33A–Planalto/PraiadoMeio–ViaAv.HermesdaFonseca
Av. Prudente de Morais / Midway Mall / Rocas / Mãe Luíza
37–CidadeSatélite/Ribeira–ViaPraçaCívica
Rocas / Av. Hermes da Fonseca / Midway Mall / Natal Shopping/ Pitimbu
39–CidadeNova/Ribeira–ViaTirol
Cidade da Esperança / Rodoviária Nova / Av. Hermes da Fonseca / Praça 
Cívica
46–PontaNegra/Ribeira–PraiadoMeio
Av. Roberto Freire / Natal Shopping / Av. Hermes da Fonseca/ Midway Mall
51–Pirangi/Rocas–ViaPraçaCívica
Av. Ayrton Senna / Natal Shopping / Midway Mall / Av. Hermes da Fonseca
78A-47Santarém/NovaDescoberta–ViaPraçaCívica
Praia do Meio / Av. Hermes da Fonseca / Midway Mall / Av. Cel. Norton 
Chaves

Interurbanas/Intermunicipais

A–Parnamirim(RosadosVentos)–Natal(Petrópolis)
105Eucalipto/Ribeira–ViaPraçaCívica
106NovaParnamirim/Ribeira–ViaPraçaCívica/AbelCabral
740NovaParnamirim/Ribeira–ViaPraçaCívica/MariaLacerda
741NovaParnamirim/Ribeira–ViaPraçaCívica/MariaLacerda
Tabatinga/Natal
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MUSEU CÂMARA CASCUDO DA UFRN
DIREÇÃO
Everardo Araújo Ramos (Diretor)
Isaías da Silva Ribeiro (Vice-Diretor)

ASSESSORIA TÉCNICA
Francisco das Chagas Miranda de Souza

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Gustavo Prudencio Veiga Fernandes
Maria do Socorro Albuquerque
Ricardo Fernandes de Lima
Oscar do Nascimento

SETOR DE AÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL 
Cristiana Moreira Lins de Medeiros

SETOR DE ARQUEOLOGIA 
Luciano de Souza Silva
Moysés Marcionilo de Siqueira Neto

SETOR DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA
João Carlos Bernardo de Lima

SETOR DE ESTUDOS AMBIENTAIS
Iracema Miranda da Silveira
Phiética Raíssa Rodrigues da Silva

SETOR DE ETNOLOGIA
Jailma da Silva Medeiros Santos

SETOR DE MUSEOLOGIA
Gildo José dos Santos Júnior
Jacqueline Souza Silva
Sebastiana Silaneide da Silva
Andreia Lima Santos

SETOR DE PALEONTOLOGIA 
Claude Luiz de Aguilar Santos
Maria de Fátima Cavalcante Ferreira dos Santos
Wagner de França Alves
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PROFESSORES COLABORADORES
Bruno Santana da Silva
Elizabeth Romani
Helena Rugai Bastos
Magnólia Fernandes Florêncio Araújo
Rute Alves de Sousa

TÉCNICOS COLABORADORES
Ana Paula Resende
Wilson Galvão de Freitas Teixeira

BOLSISTAS DE APOIO TÉCNICO
Ana Melissa Paula Brito
Angélica Kaline Cavalcante e Silva
Arthur Alcantara da Silva
Darlane Xavier de Lira
Elizabeth Cristina Gonçalves Barbosa
Elson Augusto Urbano Maia Filho
Erica Nathalia Gomes Barbosa
Felipe Regis da Rocha Dias
Jennifer Katarina Miranda da Silva
Joao Leo Bezerra Rodrigues
Lissa Cristiny de Araújo
Ludimille Gabrielle Gomes Lucas
Marcos Vinicius Bezerra
Maria Otilia Ribeiro Frutuoso
Monielly Rodrigues da Silva
Paulo Sergio Florencio do Nascimento
Sara Milene Barbosa Cavalcanti
Thays Bianos de Souza
Talita Karla de Assis Silva

EQUIPE DE APOIO
Ana Cleide Lira da Silva
Heloiza Carla Oliveira de Lima
Manoel Abdias Filho
Marcos Soares de Lima
Matheus Araujo de Moura
 


