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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva abordar o Museu Câmara Cascudo em suas possibilidades de uso 

como equipamento de turismo e lazer, quando atua propagando e divulgando o seu acervo e 

ciência, bem como dinamizando o seu espaço, tornando-se um lugar de troca. Por meio de uma 

análise qualitativa, de caráter descritivo exploratório, apresenta alguns exemplos de atividades 

interativas desenvolvidas por museus, para além das exposições, o emprego da tecnologia como 

ferramenta de aproximação do público e a função socioeducativa e cultural dessas estruturas 

nas localidades onde estão inseridas, relacionando tais exemplos com a atuação do Museu 

Câmara Cascudo em Natal, reforçando esse espaço como um atrativo turístico. A partir dessa 

pesquisa, foi possível analisar as atividades oferecidas pelo museu, percebendo-se um potencial 

de visitação ainda em desenvolvimento. Conclui-se que são necessárias algumas ações de 

marketing e ampliação de ações e atividades que aproximem o Museu do visitante, a fim de que 

possa exercer a função de modificador da realidade, promovendo a cultura e o desenvolvimento 

humano por meio do lazer e do turismo. 

Palavras-chave: museu; turismo; lazer; Museu Câmara Cascudo. 

The present work aims to approach the Câmara Cascudo Museum in its possibilities of use as 

tourism and leisure equipment, when it acts propagating and disseminating its collection and 

science, as well as stimulating its space, becoming a place of exchange. Through a qualitative 

analysis, with an exploratory descriptive character, it presents some examples of interactive 

activities developed by museums, in addition to the exhibitions, the use of technology as a tool 

to approach the public and the socio-educational and cultural function of these structures in the 

locations where they are located, relating such examples to the work of the Câmara Cascudo 

Museum in Natal, reinforcing this space as a tourist attraction. From this research, it was 

possible to analyze the activities offered by the museum, realizing a potential for visitation still 

in development. It is concluded that some marketing actions and expansion of actions and 

activities are necessary that bring the Museum closer to the visitor, so that it can exercise the 

function of modifying reality, promoting culture and human development through leisure and 

tourism.  

 

Keywords: museum; tourism; leisure; Câmara Cascudo museum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O turismo se utiliza de atrativos, que podem ser naturais, históricos, culturais, dentre 

outros, para que o seu produto seja diversificado. Se tratando de memória e patrimônio, pode-

se indagar de que forma estes são aproveitados no âmbito do turismo, levando em consideração 

que visitas a sítios históricos, monumentos de antigas civilizações, apreciação do “velho” são 

comuns, mas de que formas elas refletem na atividade turística contemporânea? O turista é 

levado a pensar em museus e espaços culturais como parte da sua vivência e do turismo, 

experimentando novos valores socioculturais, ou é apenas sujeito passivo, sem reflexão sobre 

os locais que visita, seguindo apenas a lógica do consumo, distanciado desses tipos de espaços? 

O turismo e o lazer podem de fato serem praticados nesses locais?  

Todas essas inquietações permeiam o que se chama de mercado turístico, entretanto, 

complementando a ideia dominante de um turismo padronizado, no qual as pessoas visitam os 

mesmos lugares, seguindo uma lógica consumista, pode-se pensar no turismo cultural como 

uma possibilidade de romper com esse padrão, desde que sejam consideradas outras formas de 

exercer a prática da atividade, trazendo o turista para um campo de reflexão da experiência 

vivida e oferecendo interação com o contexto cultural, entretenimento e desenvolvimento 

pessoal. Nesse contexto, destacam-se os aparelhos museais que desempenham um papel 

importante na formação da ciência, divulgação de saberes e troca de experiências e vivências, 

sendo o seu acervo mais valioso o ser humano, suas ideias, bagagens, línguas e tudo que permeia 

a sua cultura. No entanto, é importante ressaltar que os espaços museais também podem 

carregar a ideia de espaços não autênticos, de que ali acontece uma “encenação” do antigo, 

velho ou ultrapassado a fim de ressaltar a cultura local (BARRETO, 2008).  

Nesses locais é possível encontrar experiências que são válidas ao turista no intuito de 

melhorar sua qualidade de vida através do lazer, pois elas não só trazem reflexões sobre as 

pessoas e suas respectivas realidades, como podem promover outras sensações. Dumazedier 

(2000) explica que o lazer exerce várias funções na vida do sujeito: de descanso, sendo um 

reparador das forças anuladas principalmente pelo trabalho, de recreação, na qual o sujeito 

exerce uma compensação do seu esforço cotidiano através de fuga da rotina por meio do 

divertimento e principalmente exerce a função de desenvolvimento oferecendo assim 

possibilidades de integrações sociais e culturais, podendo criar uma nova forma de 

aprendizagem. Desse modo, por meio da prática do turismo e da busca por elementos culturais 
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pode-se estimular reflexões a respeito de si e do outro, sendo os museus os espaços capazes de 

promover esses aprendizados por meio do lazer, conversando com as demais áreas de atuação 

do sujeito, constituindo um momento oportuno para pensar nas indagações que permeiam a 

vida do cidadão.  

Nesse sentido, a escolha do tema foi feita a partir da percepção da possibilidade de 

atuação do Museu Câmara Cascudo nesse cenário, como ferramenta de lazer e turismo para a 

cidade do Natal, trazendo mais uma alternativa de lazer e conhecimento para a população local 

e complementando o segmento principal da atividade turística, de sol e mar, com o turismo 

cultural, incrementando o roteiro turístico urbano. 

Do ponto de vista acadêmico faz-se necessário um estudo do tema por ser atual, do papel 

dos museus na sociedade e no turismo, que já vem sendo pesquisado, e por existirem poucos 

trabalhos publicados que retratem a relação do turismo com o Museu Câmara Cascudo, servindo 

como auxílio para futuros estudos nessa temática. Em levantamento realizado na Biblioteca 

Zila Mamede, da UFRN e Biblioteca Setorial Veríssimo de Melo, do Museu Câmara Cascudo 

em janeiro de 2022 foram identificados em torno de 100 trabalhos sobre a temática “turismo e 

museu”, entretanto nenhum destes versava sobre o Museu Câmara Cascudo. Já em pesquisa 

realizada no Google Acadêmico, na Revista de Turismo Contemporâneo, na Revista Brasileira 

de Pesquisa em Turismo – RBTUR e na Revista Iberoamericana de Turismo - RITUR, nos 

meses de abril e julho de 2022, foram encontradas muitas ocorrências de trabalhos com a 

temática de museus e turismo, sendo que nenhuma abordavam o Museu Câmara Cascudo.  

Desse modo, o objetivo da pesquisa é o de abordar o museu Câmara Cascudo em suas 

possibilidades de uso como equipamento de turismo e lazer.  

Para atender esse objetivo, foram expostos os seguintes objetivos específicos: 

A- Entender a relação entre turismo, lazer e museu; 

B- Contextualizar historicamente o museu Câmara Cascudo; 

C- Identificar e analisar as atividades desenvolvidas pelo Museu; 

D- Propor ações com foco na experiência turística e de lazer no Museu. 

 A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, por meio de artigos e livros que 

abordassem o turismo, o lazer e os museus e a relação entre eles, além da exemplificação de 

atuação de museus no campo do lazer e os espaços museais como ferramentas de turismo. 

Realizou-se ainda pesquisa documental, entrevista e observação in loco no Museu Câmara 
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Cascudo, para levantamento de sua história, descrição da estrutura física e de exposições, de 

informações sobre o quantitativo de visitantes e levantamento de eventos e vivências realizadas 

pelo Museu, tais como oficinas. Cabe esclarecer que a entrevista foi realizada com um 

respondente qualificado que organiza as visitas ao Museu, para coletar informações sobre o 

público de visitação e que as observações in loco foram realizadas durante o cumprimento de 

estágio curricular supervisionado. 
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2 TURISMO E LAZER 

 

O turismo e o lazer são atividades diretamente relacionadas ao desenvolvimento 

humano, já que ambos são fenômenos sociais que podem promover questionamentos, 

modificando suas relações e perspectivas a respeito do sentimento de liberdade da obrigação 

do trabalho, tendo o seu descanso e gerando satisfação em si mesmo. De acordo com Camargo 

(2019, p. 2) “Lazer e turismo têm em comum diversas propriedades e a mais significativa, ao 

menos a mais evidente, é a busca de ludicidade.”  

Dessa forma, através do lazer o sujeito pode preencher sua rotina com práticas criativas, 

longe da obrigação cotidiana, distante de tudo que está associado ao trabalho. Nesse momento 

o turismo se torna um importante ator na tarefa de desenvolvimento humano enquanto 

configurando -se como tempo e espaço de criação, de liberdade e de reconhecimento de si, 

ficando assim alheio das responsabilidades da sociedade em que está inserido. 

Pensando na importância do turismo enquanto peça chave nessas práticas de lazer, é 

importante ressaltar a sua função social, portanto o código de ética do turismo (CÓDIGO, 2015) 

define o turismo como:  

[...] uma atividade geralmente associada ao descanso, à diversão, ao esporte 

e ao acesso à cultura e à natureza, deve ser entendida e praticada como um 

meio privilegiado de desenvolvimento individual e coletivo.Quando 

vivenciado com a abertura de espírito necessária, é um fator insubstituível de 

autoeducação, tolerância mútua e aprendizagem das legítimas diferenças 

entre povos, culturas e sua diversidade.  

A respeito do lazer, a literatura abrange diversas formas de discuti-lo, de acordo com a 

maneira como ele é praticado, como se configura e se relaciona na realidade do mercado de 

trabalho, sua inserção no mundo virtual e seus interesses, sendo o turismo um desses interesses 

(DUMAZEDIER, 1994; MARCELLINO, 1996; CAMARGO, 2017), estando o lazer, dessa 

forma, profundamente ligado ao turismo e suas complexidades. Um dos autores mais utilizados 

sobre o lazer, define-o como: 

[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, 

ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se 

ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. 

(DUMAZEDIER, 2000, p. 34) 
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Partindo da ideia de que lazer é a contraposição à obrigação profissional, é que o lazer 

teria a função principal de descanso. Entretanto há duas outras funções igualmente importantes 

que diversificam as motivações para a prática de tal atividade, quais sejam a função de 

divertimento, recreação e entretenimento e a função de desenvolvimento, estas abrindo as 

possiblidades para o turismo cultural, uma vez que são criados cenários que viabilizem o 

estímulo à arte, à leitura, aprendizado e vivências recreativas em grupo, proporcionando assim 

o desenvolvimento humano e social estando relacionado com a qualidade de vida.   

No tocante à qualidade de vida, é importante frisar que o lazer é um direito assegurado 

pela Constituição Federal. Nesse sentido, Maia (2004, p. 12) aborda o lazer como:  

Uma convicção aponta para o caminho de situar o lazer em suas múltiplas 

possibilidades como uma alternativa real para melhoria da qualidade de vida. 

O lazer não como assistencialismo, da lógica de pão e circo; mas o lazer como 

direito constitucional, e condição essencial para o exercício pleno da 

cidadania.  

Outro ponto que se deve acrescentar é que, tanto o turismo, quanto o lazer são agentes 

que podem ser usados como ponto de encontros e convívio social trazendo reflexões próximas 

no que tange ao acesso à cultura e patrimônio, desenvolvendo assim a qualidade de vida 

daquelas pessoas inseridas nessas atividades.  

Marcellino (2000 apud BARBOSA, 2004, p. 22) ressalta que “o turismo pode e deve 

ser visto como uma atividade cultural de lazer que oportuniza o conhecimento e o 

enriquecimento da sensibilidade e da percepção social, além de provocar experiências 

sugestivas”. 

Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que o turismo e o lazer têm potencial de 

contribuir para a mudança do modo de vida do indivíduo ou até mesmo de uma sociedade e, 

para isso, são necessárias ferramentas de políticas públicas de lazer e promoção turística que 

evidenciem e conduzam esses indivíduos aos aparelhos de cultura, contribuindo de forma 

prática em sua vivência. 

Sobre o aspecto do desenvolvimento proporcionado pelas atividades de turismo e lazer, 

Barbosa (2004, p. 33) acrescenta a importância das relações promovidas nesse cenário, ao 

comentar que “O turismo é uma atividade de lazer que, como as outras, pode proporcionar um 

desenvolvimento pessoal e social. A atividade turística permite a troca de experiências entre o 

visitante e o visitado, o que faz com que ambos fiquem mais enriquecidos culturalmente.” 
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Embora o segmento cultural esteja presente no turismo e no lazer praticados no Brasil, 

dados do Ministério do Turismo em pesquisa desenvolvida conjuntamente com o IBGE 

(MINISTÉRIO, 2019), apontam que cerca de 31,5 % dos turistas domésticos que viajaram no 

país no ano de 2019, tiveram como motivação o lazer e, destes, os que preferem o lazer de sol 

e mar correspondendo a 34,3% enquanto os turistas motivados pelo lazer cultural correspondem 

a 27,2% do total. Assim, percebe-se que a motivação cultural não está distante daquela 

motivação principal, ocupando um segundo lugar, mas é possível perceber que ainda há a 

possibilidade de essa realidade ser ampliada, desde que gestores municipais e do turismo, nas 

esferas públicas e privadas, fomentem incentivos à valorização do segmento cultural e que 

investimentos sejam direcionados para as questões de estrutura tecnológica e física desses 

locais. 

Nesse cenário do turismo com motivação cultural, os museus podem ter um papel de 

destaque, atraindo visitantes, como já ocorre em cidades como Paris, Londres, Nova Iorque, 

Portugal e São Paulo, para citar algumas. De acordo com o IBRAM (2014, p. 45) “O 

desenvolvimento do turismo brasileiro está voltado ao incremento de novos destinos e produtos 

diferenciados para seus consumidores, os turistas. Os museus brasileiros fazem parte desse 

universo de atrativos turísticos e são potenciais indutores de visitações a várias cidades”. 

Trazendo essa afirmação para o contexto do tema dessa pesquisa, o incremento do Museu 

Câmara Cascudo em Natal – RN no turismo, pode assim contribuir para a diversificação do 

produto turístico local. 

 

2.1 Museus como estrutura de lazer no turismo 

 

A palavra Museu deriva do termo Mouseion, do grego, ou casa das musas. 

 

As musas na mitologia grega eram as nove filhas de Zeus, a maior divindade 

do panteão religioso grego, gerara Mnmosine, deusa da memória. As musas 

possuíam criatividade e grande memória, além de serem dançarinas, poetisas 

e narradoras que ajudavam os homens a esquecer a ansiedade e tristeza 

cotidiana. Nesse sentido, as obras de arte expostas no museion tinham mais a 

intenção de agradar às divindades que propriamente serem abertas à 

contemplação e admiração de possíveis visitantes (VASCONCELLOS, 2006, 

p. 13) 

 

O primeiro museu que se tem conhecimento é o de Alexandria, no antigo Egito, que foi 

existiu por volta do século II antes de Cristo (VASCONCELLOS, 2006). As primeiras 
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estruturas que deram origem aos museus eram locais de memória, pertencentes à nobreza ou às 

classes mais abastadas, apenas armazenando peças. Com o passar do tempo, itens diversos 

foram sendo acrescentadas a essas coleções privadas, seja por doação ou por aquisição dos 

colecionadores, surgindo assim a necessidade de um local específico para guardar todas as 

peças, dando origem às galerias particulares que passaram a expor os itens e cobrar ingressos 

(VASCONCELLOS, 2006).  Percebe-se que inicialmente, a ideia dos museus não era de abrir 

ao público, nem mesmo realizar exposições como se conhece atualmente, durante os séculos 

sua estrutura sofreu diversas alterações, sendo abertos somente para as classes mais altas da 

sociedade, com cobrança de altas taxas para as visitações. É importante frisar que essas 

mudanças alteraram a forma como os museus foram surgindo: 

 

É bom que seja mencionado que as galerias de arte encomendadas pelos 

monarcas, príncipes e Papas para suas residências acabaram dando origem aos 

museus de belas artes, enquanto os gabinetes de curiosidades originaram os 

museus de história natural, e os gabinetes de antiguidades, os museus de 

arqueologia (VASCONCELLOS, 2006, p. 17) 

 

Com o desenvolvimento das estruturas museais, um novo cenário é estabelecido, no 

qual camadas sociais que não frequentavam esses espaços reivindicaram a possibilidade de se 

inserirem neles, o que resultou em uma reflexão dos museus sobre a sua função social. Diante 

de taxas mais baixas ou até mesmo isenção em dias específicos, o público em geral passou a 

fazer uso desse instrumento de cultura, principalmente após a Revolução Industrial, quando se 

consolida com maior fervor a ideia do descanso e fuga da rotina, alternativa de lazer para a 

classe menos abastada (VASCONCELLOS, 2006). 

Nos dias atuais os museus são espaços diversificados, voltados a diversos tipos de artes, 

cultura, ciência e história que podem oferecer uma gama de possibilidades de atividades para 

seus visitantes, a depender da forma como suas funções museais e seus usos são conduzidos, 

como o exemplo pode-se citar o Museu de História Natural de Londres, que realiza atividades 

diversas com o intuito de atrair o público, uma dessas atividades é a yoga no museu, realizada 

em uma das suas galerias, antes do horário de abertura ao público geral, além de eventos como 

“Dawnosaurs”, um evento gratuito destinado à visitação de famílias com  crianças que tenham 

condições neurodiversas, incluindo autismo e outras dificuldades de processamento sensorial, 

que também ocorre antes do horário de abertura oficial, proporcionando uma experiência mais 

relaxante para esse público. Além disso, essas atividades também possuem alternativa para 

realização virtual (NATURAL, 2022). 



11 
 

 

De acordo com Vasconcellos (2006), a concepção de museu que se tem hoje surgiu por 

volta da década de 1970 e 1980, quando se exigiu grandes mudanças nos museus para que esses 

ambientes se tornassem uma contrapartida à sociedade, visto que são ferramentas de cultura. 

O International Council of Museums (ICOM, 2022) define os museus como “[...] uma 

instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, 

aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o património material e 

imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite”.  

O conceito de museu está em constante revisão pelo ICOM. O atual conceito, citado, foi 

instituído no ano de 2007 e, desde 2019 uma nova proposta está sendo discutida em uma 

consulta pública, mas sempre mantendo o seu caráter de lazer (ICOM, 2022). Vale ressaltar que 

os espaços dos museus têm a função social de promover o encontro entre as culturas, é difusor 

de informação que fomenta a igualdade e diversidade. 

Vasconcellos (2006, p. 43) afirma que: 

[...] devemos reconhecer que o museu pode converter-se em instrumento para 

fortalecer e problematizar as identidades e a integração das comunidades, 

promovendo a tolerância, o respeito mútuo e a aceitação da diversidade 

cultural. 

 

Por conseguinte, entende-se os museus como espaços dinâmicos, de interação e 

principalmente como difusor de informação, deixando de lado aquela configuração ultrapassada 

de um lugar de objetos obsoletos. Esse entendimento fortalece-o como espaço inovador que 

promove o conhecimento e o saber utilizando de várias ferramentas. 

Por meio de um processo interativo com o visitante, esses encontros tornam-se de fato 

relevantes e geram mudanças em seus receptores, uma vez que o museu não se limita apenas a 

disseminação do seu conteúdo em toda sua estrutura, e sim envolve e estabelece a relação 

necessária para o lúdico, a experiência e a interação se propagar da maneira mais coerente 

possível dentro de sua proposta. Concebendo esse processo, esses espaços precisam 

acompanhar a evolução da sociedade, as dinâmicas de outros museus, os avanços tecnológicos 

e científicos. 

Segundo Cândido (2014 apud MORETTONI, 2018, p. 81) “[...] o museu é o espaço 

onde o fato museal se produz, onde o homem se relaciona com a sua cultura e patrimônio”. 

Dessa forma entende-se que ao ser intermediário entre o homem e sua cultura e patrimônio, o 

museu deve incorporar algumas adequações em suas estruturas para que atenda às mudanças 

da sociedade.  
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Fortalecer a ideia de que os museus, com o passar dos anos, se tornam fortes centros 

transformadores, seja pelo local em que está inserido e o conhecimento que compartilha, remete 

a um exemplo dessa troca de saberes, ao se analisar o museu Guggenheim, quando se implantou 

em Bilbao na Espanha (FIGURA 1), provocou uma completa modificação em seu entorno 

impulsionando o desenvolvimento de diversos setores como segurança, mobilidade urbana, 

economia e turismo (MELLO, 2020). A partir desse exemplo pode-se perceber como os museus 

podem ser peças motoras para que outras atividades econômicas se desenvolvam, trazendo não 

só a circulação de turistas, como promovendo ações de melhoria na qualidade de vida. Portanto 

ele desempenha um papel que pode influenciar na economia e no fator social daquela 

localidade. 

Figura 1- Museu Guggenheim, Bilbao - Espanha 

Fonte: Disponível em: <http:// https://www.guggenheim-bilbao.eus/ >. Acesso em: 15 jul. 2022. 

A atividade turística incentiva a valorização dos museus, contribui de forma difundida 

e significativa para a economia do local, pois além das lojas e cafeterias que são referências em 

todos os museus, o turista fará uso de outros equipamentos turísticos e serviços do destino, em 

especial, o turista cultural. 

Costa (2014, p. 53) ressalta que:  

O turista cultural é aquele que consome o produto turístico cultural. Suas 

características têm sido traçadas de forma ampla. Levando à suposição da 

existência de um perfil bastante padronizado para esse tipo de turista: quando 

comparado com o público em geral, ele revela possuir maior poder aquisitivo, 

gasto médio per capita em viagens mais alto, maior tempo de permanência em 

uma única localidade receptora (geralmente com permanência superior a uma 

semana em cada lugar), níveis culturais e escolaridade mais altos, 

predominância de mulheres, faixas de idade mais elevadas (com forte 

presença de maiores de 65 anos). 
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Para que os museus sejam estruturas mais difundidas, não só para o turista, um aspecto 

a ser observado é a divulgação. Cândido (2014) destaca a importância da criação de uma marca 

para visibilidade de um museu, dando o exemplo da marca do museu Tate, de Londres que 

triplicou o número de visitantes anual. A autora ainda ressalta o marketing de experiência como 

estratégia de atratividade e a relevância do site do estabelecimento, sendo muitas vezes o 

primeiro contato com o museu, enquanto comunicação institucional e ferramenta de 

relacionamento com o cliente. Nesse sentido aborda o sucesso da campanha “Eu fui ao MoMA 

e ...” em termos de mídia espontânea para o museu: “Nesse caso, o site foi um aliado para, de 

certa maneira, prolongar o contato com o visitante. [...] Ele pode ser também uma extensão do 

serviço educativo do museu, quando conteúdo específicos forem elaborados com essa 

finalidade, como jogos e aplicativos educativos [...]” (CÂNDIDO, 2014, p. 66). 

Com a velocidade do progresso científico e tecnológico atual, os museus também se 

inserem neste contexto, sofrendo influência destes novos aspectos, onde se fortalecem as 

possibilidades e responsabilidades de pensar em ferramentas que alcancem o interesse do 

público. As mudanças tecnológicas que estão se configurando, tais como uso de redes sociais 

refletindo em espaços instagramáveis nos locais, uso de realidade virtual e realidade aumentada 

complementando as exposições, uso de QR Code nos espaços do museu, uso de recursos 

interativos como áudio guia e totem, entre outros, respingam nesses espaços públicos de cultura, 

como exemplo o Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC) localizado em 

Lisboa, que utiliza da realidade virtual para incrementar a experiência do visitante, tal como a 

exposição CLIMA EXPO 360°, realizada em 2017, abordando as alterações climáticas 

provocadas pelas ações humanas (CLARA, 2021). Outro exemplo é o News Museum, 

localizado também em Portugal, na cidade de Sintra, um museu de mídias e comunicação, que 

conta com o uso de realidade virtual nas suas visitações, por meio de telas táteis, óculos de 

realidade virtual e câmeras de gravação, entre outros recursos (SILVA, 2018). 

Os museus no contexto das novas formas de expor e comunicar, pode ter um olhar para 

a comunicação e divulgação como fio condutor das necessidades de expandir-se com o seu 

público em qualquer época ou idade. Cândido (2014) estabelece uma relação entre a divulgação 

e a sustentabilidade, já que para obter apoio financeiro a instituição museal deve mostrar o que 

faz, aumentando a sua visibilidade, além de elaborar relatórios de avaliação e das programações 

que realizou, para atrair recursos financeiros e justificar os custos. 

 

Cândido (2014 apud GODOY; MORETTONI 2017, p. 135) ressalta que: 
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Comprometidos com a demanda de entretenimento e visando a seduzir os 

visitantes, muitos museus investiram, entre outras estratégias, em alta 

tecnologia e arquitetura exuberante, que despertariam a curiosidade, 

explorariam os sentidos e ofereceriam interatividade, além de se tornarem 

símbolos para cidades e fazerem parte de processos de revitalização de 

espaços urbanos. 

Entretanto, Cândido (2014), também faz uma crítica a museus que investem em muita 

tecnologia que se torna rapidamente obsoleta. 

Segundo Hawkey (2006 apud MARINS et al, 2008, p. 3) “Os objetivos educacionais 

dos museus podem ser facilitados e/ou acelerados pelas tecnologias digitais, uma vez que elas 

permitem que sejam desenvolvidas atividades interativas a partir dos objetos expostos que antes 

seriam impossíveis”. 

A exemplo disto: um grupo de realidade virtual do Laboratório de Métodos 

Computacionais em Engenharia da UFRJ (LAMCE/COPPE/UFRJ) desenvolveu um jogo em 

realidade virtual, no qual foi criado um ambiente com obras do pintor Picasso, os usuários que 

se integraram a essa atividade, puderam interagir com as obras, relação desenvolvida devido 

aos avanços tecnológicos e nunca estabelecida anteriormente. Criar novas possibilidades e 

reinventar a forma das exposições exibidas são estratégias adotadas para fixar ainda mais a 

atenção do visitante.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa, de acordo com MINAYO et al (1993, p. 

21) a pesquisa qualitativa, 

[...] se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis”.  

 

Assim, como o intuito desse estudo foi destacar como o Museu Câmara Cascudo pode 

ser uma ferramenta de lazer e de turismo, os dados levantados possuíam esse caráter qualitativo, 

embora se tenha utilizado de informações quantitativas para indicar o número de visitantes do 

Museu nos últimos cinco anos. 

É de caráter exploratório descritivo, pois se utilizou de material bibliográfico para 

compreender a relação de turismo e lazer com os museus, bem como verificar como as 

instituições museais funcionam de uma forma geral. Nesse quesito, foram realizadas pesquisas 

nos sites oficiais de alguns museus, utilizando a rede mundial de computadores – internet, como 

o Guggenheim de Bilbao, por se tratar de um museu ícone na área de turismo, além de outros 

museus que possuíssem o acervo parecido com o Museu Câmara Cascudo, como o Museu de 

História Natural de Londres e o Museu História Natural de Nova Iorque, a fim de verificar quais 

atividades acontecem e suas tecnologias ofertadas. 

Para identificar a relação do Museu Câmara Cascudo com o lazer e o turismo, foi 

realizada também observação in loco para descrever as estruturas do museu, suas exposições e 

atividades e para identificar o quantitativo de visitantes que o museu recebe anualmente, por 

meio do sistema informatizado de gestão do museu. Vale esclarecer que o sistema de 

informações do Museu se mostrou pouco eficiente, uma vez que o detalhamento do quantitativo 

não é realizado e os visitantes são contabilizados de forma unificada, sem classificação entre 

turistas e moradores locais. Assim, para complementar as informações identificadas no sistema 

informatizado, realizou-se entrevista não estruturada com sujeito qualificado, sendo esse sujeito 

uma funcionária do Museu que organiza as visitações, fornecendo informações sobre o público 

que visita a instituição. A pesquisa in loco foi realizada no período em que cumpria estágio 

curricular supervisionado no Museu, entre os meses de abril de 2019 a julho de 2022, com bolsa 
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de apoio técnico concedida pela UFRN, estando, portanto, dentro do espaço do museu, com 

fácil acesso à sua biblioteca, onde existem importantes publicações e materiais a respeito do 

tema, o que contribuiu de forma significativa para a realização desse trabalho. 
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4 MUSEU CÂMARA CASCUDO, NATAL-RN 

 

 O Museu Câmara Cascudo está localizado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, na 

Av. Hermes da Fonseca, uma das principais vias locais (FIGURA 2). Seu horário de 

funcionamento é de terça a sábado, das 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h30. 

Figura 2- Mapa do Museu Câmara Cascudo 

Fonte: Google maps, disponível em: <https:// 

www.google.com.br/maps/place/Museu+C%C3%A2mara+Cascudo%2FUFRN/@-5.8028297,-

35.201605,599m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x7b30010b7abe163:0x6d8e8f007d889e30!8m2!3d-

5.8033199!4d-35.2018471>. Acesso em:15 jul. 2022. 

O Museu nasceu na década de 1960, como Instituto de Antropologia, com o intuito de 

ser um espaço para pesquisa científica: 

Criado inicialmente como Instituto de Antropologia- através da lei estadual nº 

2.694, de 22 de novembro de 1960, foi o primeiro órgão de pesquisa da então 

Universidade do Rio Grande do Norte (federalizada em 18/12/1960, conforme 

lei 3.849), cujo local de funcionamento ainda não era definitivo. Hoje a atual 

sede localiza-se na avenida Hermes da Fonseca, 1398, no bairro de Tirol-

Natal/RN, em um terreno doado em 1964, pela Sociedade de Assistência aos 

filhos de Lázaro, através de seu presidente Dr. Varela Santiago. (SANTOS, 

2010, p. 24) 

 Após dois anos como Instituto de Antropologia, o museu dá os primeiros passos para se 

institucionalizar como museu e espaço de cultura, como mostra o ofício solicitando a criação 

da instituição: 

O departamento de cultura popular do nosso instituto como já é do 

conhecimento de V. Magnificência pretende organizar o Museu de cultura - o 

primeiro do gênero, no estado, condensando tudo aquilo que os homens do 

campo, das praias e dos bairros populares fazem no sentido da execução de 
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suas tarefas profissionais ou domésticas, práticas religiosas e atividades 

lúdicas, além da parte de arte popular. 

Vimos solicitar a V. magnificência autorização para entrar em entendimento 

com firmas ou pessoas dessa praça que possam executar esses primeiros 

móveis destinados à exposição das peças do nosso futuro Museu de Cultura 

Popular” (ofício nº 78, de 29/09/1962, endereçado ao Reitor Onofre Lopes, 

pelo diretor em exercício José Nunes Cabral de Carvalho) (SANTOS, 2010, 

p. 31) 

 

Após se estabelecer institucionalmente como museu e seu acervo aumentar de forma 

considerável, o museu Câmara Cascudo gradativamente se estabeleceu como referência em 

pesquisa e ciência, sendo protagonista de diversas expedições a fim de propagar o conhecimento 

científico, que foi a sua motivação inicial. Com o desenrolar de sua história seu acervo foi sendo 

enriquecido através de doações, compras, parcerias e aquisições por meio de projetos de 

financiamentos coletivos, contando hoje mais de 162.000 peças, a qual grande parte desse 

material encontra-se disponível online para consulta, sendo alimentado progressivamente 

(MUSEU, 2022). 

O acervo, do ponto de vista científico, dignifica a cultura de forma que ao conhecer a 

história por trás dessas coleções é que se pode entender melhor o passado e valorizar o presente, 

entendendo como a vida surgiu e evoluiu com os milhares de anos e como manter o patrimônio 

vivo, fazendo com que se crie o sentimento de pertencimento e valorização da memória, como 

o caso das descobertas paleontológicas na bacia potiguar, provando por meio de pesquisa que 

espécies tão longínquos estiveram no Rio Grande do Norte.  

O museu Câmara Cascudo é um museu de história natural e antropologia, dividido em 

diferentes setores e contendo um variado acervo, desde peças que retratam a cultura popular, 

passando por fósseis, até canoas dos povos originais, sendo a mais antiga datada do período 

pré-colonial (FIGURA 3).  



19 
 

 

Figura 3- Canoas indígenas. 

Fonte: Carlos Rios. 

Ao adentrar no pavilhão expositivo, no piso superior, são encontradas as exposições: “Anatomia 

comparada” (FIGURA 4), que abriga um acervo comparando, por meio do processo evolutivo, 

a anatomia dos animais com a dos humanos; a exposição “Icnologia” (FIGURA 5), que estuda 

os vestígios deixados pelos animais, reconstruindo os passos dados por diversas espécies como 

a coruja-buraqueira, o gato-do-mato, o tamanduá-mirim e o tatu-peba; a exposição 

“Dinossauros da bacia potiguar”, resultante da pesquisa realizada pela equipe do professor 

Francisco Pinheiro Lima Filho, do Departamento de Geologia da UFRN, que se trata da 

descoberta dos primeiros fósseis de dinossauros da bacia potiguar; a exposição “Engenhos” 

(FIGURA 6), que percorre a história dos engenhos retratando a cultura da cana-de-açúcar na 

perspectiva econômica e social do período colonial no Brasil, apresentando documentos, fotos 

e um rico acervo (que inclui uma moenda e diversos instrumentos de beneficiamento da cana-

de-açúcar) relacionados aos engenhos presentes no Rio Grande do norte; a exposição 

“Akangatu”, cabeça pensante em tupi, que retrata o patrimônio cultural indígena amazônico no 

período colonial, a qual dialoga peças do acervo da Universidade Coimbra mostradas em vídeo 

com exemplares de móveis, acessórios, armas e objetos de rituais da exposição; a exposição 

“Vibrantes caminhos”, organizada pelo Grupo de pesquisa “História da cidade, do território e 

do urbanismo” (HCURB), que conta a história de Natal na perspectiva urbanística, trazendo 

dados e fotos do desenvolvimento da cidade, de suas transformações e da chegada dos militares 

no período da Segunda Guerra Mundial (MUSEU, 2022). 
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Figura 4- Exposição Anatomia Comparada 

Fonte: Acervo do museu, 2022. 

Figura 5- Exposição Icnologia 

Fonte: Acervo do museu,2022 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Exposição Engenhos 

Fonte: Acervo do museu, 2022. 
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No piso térreo são encontradas as exposições: “Paleontologia” (FIGURA 7), que retrata 

a vida marinha através de fósseis retirados de locais que hoje constituem área de sertão onde 

um dia já foi mar, trazendo ainda espécies da chamada mega fauna, que chegavam a cerca de 6 

metros, como a preguiça gigante, carapaça do tatu gigante e a presa de um mastodonte (elefante 

pré-histórico) que comprovam a existência desses animais em território potiguar em períodos 

anteriores; a exposição “Confluências” (FIGURA 8), apresentando um conjunto de obras de 

arte inspiradas no Rio Potengi, trazendo reflexões a respeito das comunidades que vivem na sua 

margem e da relação da população da cidade de Natal com o rio; por fim  chega-se à “Caverna 

do museu”, espaço recriado a partir de uma caverna original, Olho d’água da escada, localizada 

no município de Baraúna, a qual abrigava criaturas da mega fauna e onde foi encontrada a  

Figura 7- Exposição Paleontologia 

Fonte: Acervo do museu, 2022. 

Figura 8: Exposição Confluências 
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Fonte: Acervo do museu, 2022. 

 

Além do pavilhão expositivo, encontra-se mais acima o setor administrativo, onde estão 

localizadas as reservas técnicas de etnologia, paleontologia, arqueologia e o laboratório de 

estudos ambientais, além  da biblioteca setorial Veríssimo de Melo, que dá apoio às ações de 

pesquisa e extensão, atendendo ao público em geral, com um acervo rico em obras que retratam 

a cultura do estado e seus escritores mais conhecidos, como o próprio Câmara Cascudo e 

Veríssimo de Melo, podendo ser utilizadas como ferramenta para oficinas que incentivem a 

leitura e tragam o conhecimento de autores regionais, sendo mais uma forma de valorização da 

cultura.  

Ao fundo do museu encontra-se o parque, um espaço arborizado no meio da paisagem 

urbana, que desempenha diversas ações envolvendo o público. Sem dúvida uma peça 

fundamental nas muitas atividades realizadas no museu, uma vez que os visitantes podem andar 

livremente, explorando o seu espaço sem roteiros, fazendo a sua própria mediação.  

[...] um tesouro que encanta visitantes de todas as idades: um grande espaço 

arborizado de quase 7.000 m², com diversas espécies vegetais e simpáticos 

frequentadores, como saguis, aves e pequenos répteis. 

Nesse verdadeiro oásis verde, em pleno coração do dinâmico bairro do Tirol, 

em Natal, são desenvolvidas diversas atividades de educação ambiental e de 

divulgação científica, com destaque para projetos permanentes como a Horta 

Urbana, o Parque das Ciências e o Jardim Sensorial da UFRN (MUSEU, 

2022). 

 

Dentro do espaço do parque é possível desenvolver inúmeras atividades, tais como: 

horta urbana, atividades de ludicidade, artísticas, culturais, gastronômicas, em um espaço 

arborizado. É possível ainda promover ações de educação ambiental, divulgação científica, com 

destaque para projetos permanentes como o jardim sensorial, parque das ciências e horta 

urbana, citados anteriormente. O visitante, turista, pesquisador, criança ou adulto se entretém 

no lazer e conhecimento proporcionados nesse espaço. 

Assim percebe-se a importância do acervo do Museu Câmara Cascudo, que narra 

importantes descobertas estabelecidas no Rio Grande do Norte e fora dele, uma vez que seus 

visitantes podem conhecer e visitar réplicas de locais históricos de forma sintética, como a 

caverna do a caverna Olho d’água da escada, citada anteriormente, além dos dinossauros que 

habitaram a bacia potiguar, e também mostrando a cultura popular, dessa forma proporcionando 
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que o visitante experimente e conheça a cultura local, estabelecendo uma comunicação com 

seus povos, promovendo o desenvolvimento e amadurecimento das sociedades através da 

visitação ao museu. 

O acervo disponível no museu tem o poder de disseminar o conhecimento para 

pesquisadores e público em geral, além de ser referência como objeto de pesquisa nas áreas de 

paleontologia, arqueologia, antropologia e etnologia, visto que pode ser usado como fonte de 

pesquisa, ensino e extensão.  

O espaço não é apenas um cenário passivo do espetáculo, ele se relaciona com o 

visitante. Essa troca dá origem a inúmeras relações, dentre elas a dos profissionais da área 

(turismólogos, museólogos, biólogos, entre outros) e empreendimentos turísticos, que 

necessitam ter um olhar diferenciado para entender os museus como aparelhos culturais, 

promotores de lazer, do aprendizado e da formação.  

Vale ressaltar que independente do grau de relação com o museu, seja como visitante, 

profissional da área ou empresário, a importância e entendimento desses locais devem ser 

assimiladas de maneira idêntica, objetivando dar a devida notoriedade à preservação desses 

espaços, que são poucos dentro do Estado do Rio Grande do Norte, favorecendo o sentimento 

de valorização do patrimônio. 

Dessa forma, o Museu Câmara Cascudo, além de ter o seu acervo como maior atrativo, 

é também responsável por ações que envolvem a comunidade dentro e fora da academia. 

Existem dois importantes eventos que ocorrem durante o ano no Museu, um deles é a semana 

dos museus, no mês de maio, e o outro é a primavera dos museus, que é realizada no mês de 

setembro. Essas datas significativas contam com a realização de várias atividades no Museu 

que estão diretamente ligadas ao tema de cada evento, sendo que os temas mudam a cada ano. 

Algumas atividades que acontecem são: apresentação de teatro de bonecos e minicursos ligados 

ao tema daquele ano, dentre outras. As ações são voltadas para a comunidade interna e externa, 

oferecendo programação que abrange adultos e crianças. É importante ressaltar que tais 

atividades envolvem todos os setores do museu, com objetivo de divulgar sua participação na 

cultura do estado e promover visitas futuras. 

Os eventos organizados pelos museus demonstram o quanto essas instituições são 

espaços que podem mobilizar não só as populações locais, mas também as atividades turísticas, 

levando a comunidade a ser sensibilizada pela experiência museológica e pela troca de 

vivências que ali ocorrem. Vale reforçar que a participação da comunidade é de extrema 
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importância, pois as instituições de cultura não sobrevivem sem visitação, interesse em 

conhecer e preservar que ocorrem quando há apropriação dos museus pela população local, 

constituindo o vínculo afetivo entre as pessoas e a sua cultura.  

Scheiner (2017, p.4) comenta que:  

Cada vez mais, os públicos são chamados a assumir um papel de protagonista 

nos processos de interpretação dos patrimônios musealizados; cada vez mais, 

os produtos desenvolvidos pelos museus (exposições, eventos, programas 

educacionais e de difusão cultural, publicações, cursos e similares) se 

diversificam, buscando responder às necessidades, demandas e 

especificidades de grupos de usuários também muito diversificados. 

É necessário frisar que o museu tem a responsabilidade social de ir até a população, não 

somente o caminho inverso, tendo papel social fundamental na transformação de cada cidadão, 

colaborando para uma melhor qualidade de vida.  

 

4.1 Museu Câmara Cascudo como ferramenta de turismo e lazer em Natal-RN 

 

Além de ser um espaço de registro e guarda da memória e da história da cidade de Natal 

- RN, o Museu Câmara Cascudo vem se tornando um ambiente interativo, aberto a 

possibilidades, sem seguir regras ou protocolos daquilo que se pode realizar no seu espaço. Essa 

postura de interatividade do Museu é decorrente de um movimento iniciado décadas atrás que 

exigiu mudanças para que os ambientes museais tivessem maior proximidade com as diversas 

camadas sociais, como forma de devolver às sociedades o investimento que público em suas 

estruturas, bem como promovendo a aproximação dos indivíduos à sua própria cultura. 

O Museu Câmara Cascudo recebe um público expressivo de escolas.  O turismo 

pedagógico tem crescido significativamente nos últimos anos, alguns profissionais da rede de 

ensino programam suas aulas e atividades baseadas na visita ao museu usando-o como 

ferramenta importante no aprendizado. Vale salientar que o ensino por meio da visitação não 

cumpre apenas essa função educativa, o museu tem o compromisso social de chegar até a 

comunidade como propagador do conhecimento e, quando uma visita ocorre no sentido 

pedagógico, além de contribuir para a grade curricular, insere esse cidadão no meio cultural, 

aplicando não somente os conhecimentos específicos de paleontologia, etnologia, arqueologia 

e estudos ambientais, mas implementando a experiência da visitação com as sensações que são 

vividas naquele momento, o que sustenta a ideia de que esses espaços são canais propagadores 
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que não só ecoam em quem os visita, como também nos sujeitos que fazem parte da cadeia, 

sejam amigos, familiares, colegas de trabalho, professores, a sociedade de forma geral. Dessa 

forma o museu não se limita ao seu entorno, mas expande suas fronteiras e alcança múltiplos 

lugares. 

É patente que o museu pode e deve ser usado como espaço de lazer, proporcionando o 

aprendizado científico, a interação entre visitantes e contribuindo para a melhora da qualidade 

de vida dos indivíduos, entretanto, essa troca deve acontecer de forma fluida, sem muitas 

imposições, deixando o visitante à vontade para conhecer, visto que os ambientes culturais 

podem se tornar um tanto intimidadores, uma vez que seus visitantes nem sempre estão abertos 

ao tipo de programação ofertada. Esse ponto à respeito da condução das atividades dentro dos 

museus deve ser debatido cotidianamente nesses meios, para que se desmistifique a ideia de 

exclusão, mostrando que todos podem fazer parte de espaços de cultura, já que estes são 

voltados para uso público e não deve haver distinção para o seu uso. Assim, deve-se acolher e 

integrar o visitante, tornando-o parte da visitação, interagindo através das mediações e 

exposições, tornando a visita mais acessível a todos os tipos de públicos, criando ambientes 

com mais hospitalidade acolhendo a diversidade e o novo e reduzindo qualquer tipo de 

hostilidade. 

Pensando em como essas visitações ocorrem no Museu Câmara Cascudo, foi feito um 

levantamento dos visitantes dos últimos cinco anos, iniciando no mês de setembro de 2017 onde 

ocorreu a implantação do sistema que quantifica o número diário de visitantes (QUADRO 1).  

Quadro 1 – Visitantes anuais no Museu Câmara Cascudo 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

6.486 20.318 24.160 3826 0 3579 

Fonte: Elaboração do autor, 2022. 

 

Observando o quadro, pode-se perceber que o Museu Câmara Cascudo possuía um 

quantitativo de público interessante, por volta de 93 visitantes diários no ano de 2019, 

considerando que abre cinco dias na semana. Pode-se observar ainda, que no ano de 2020 houve 

uma redução drástica no número de visitas, chegando a zerar em 2021, pois reflete o período 

em que o Museu ficou fechado, devido a pandemia da COVID-19. Os visitantes 

correspondentes ao turismo pedagógico, vindos por meio de instituições de ensino, é o principal 

componente desse quantitativo nos meses de março a junho. Os visitantes que são chamados 
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“avulsos”, caracterizados pelo visitante que não está ligado a nenhum grupo pedagógico ou 

turístico e que, em alguns casos, está acompanhado da família são o público mais frequente, 

meados de junho até o mês de julho. Além desses dois públicos principais, o Museu também 

recebe turistas que visitam a cidade, também nomeados de junho até o mês de julho 

correspondendo a uma pequena parte do volume1. Tanto o quantitativo de visitantes, quanto a 

diversidade de público, apontam para a necessidade de incremento na divulgação e nas 

vivências ocorridas no Museu Câmara Cascudo, criando programas, projetos e tarefas que 

acolham e mantenham esse público, além de aumentar a visitação atraindo novos públicos, 

buscando assim, estabelecendo o museu Câmara Cascudo como parte do roteiro turístico urbano 

de Natal. 

Os espaços do museu podem ser ressignificados sempre que for necessário, essa 

flexibilidade dá opções à instituição de se manifestarem em suas mais diversas áreas 

promovendo o lazer e desenvolvendo atividades turísticas. Além das interações pessoais 

abordadas por Vasconcellos (2006) e Scheiner (2017), o museu pode se tornar palco de 

importantes acontecimentos, desde desfiles de moda até congressos acadêmicos, sendo que, 

para que isso ocorra, é importante contar com os recursos disponíveis mas se abrindo para o 

novo, como apresentações de  espetáculos e de danças, oficinas de horta através de práticas 

lúdicas, shows de bandas locais, stands de grupos de projetos que conversam com as exposições 

do museu, dentre outros. Todas essas práticas são frequentes no Museu Câmara Cascudo: show 

de banda local (maio de 2019), Bienal de orquídeas (FIGURA 9) (agosto de 2019), desfiles de 

moda (novembro de 2019), teatro de bonecos de João redondo (maio, 2022), apresentações de 

dança contemporânea (maio, 2022), exposição de projetos da semana do meio ambiente 

(FIGURA 10) (junho de 2022), para citar somente os mais recentes.  

 
1 Informações obtidas com a pedagoga do Museu, responsável pelos agendamentos de visitas em 12 de abril 

de 2022. 
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Figura 9: Bienal das orquídeas 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Figura 10: Projeto serpentes do bem 

Fonte: Acervo pessoal, 2022. 
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Fotografia 11: Projeto horta 

Fonte: Acervo pessoal, 2022. 

 

É por meio dessa diversidade de atividades que o museu se dinamiza e passa a ser local 

de encontro, lazer e desenvolvimento humano, contribuindo também com a atividade turística, 

uma vez que o turista, ao adentrar nesse local tem acesso à cultura e ao conhecimento da região 

específica de forma lúdica e atrativa. Dessa forma, é preciso que os museus atuem de maneira 

que o turista que o visita se sinta abraçado, envolvido pela experiência vivida e tenha interesse 

em voltar, é preciso pensar nas possíveis expectativas desses visitantes a fim de contribuir para 

uma experiência única. Assim, por se tratar do maior museu do estado, o Museu Câmara 

Cascudo deve se comprometer em movimentar seu espaço sempre que possível, atendendo as 

demandas turísticas e pensando em como atrair mais turistas, tornando o espaço convitativo e 

atingindo às suas expectativas. 

Aparelhos culturais de lazer localizados em cidades cujo principal foco do turismo é o 

segmento de sol e mar, acabam por serem ofuscados, ficando geralmente distante das primeiras 

opções de locais de visitação dos turistas. É o que ocorre na cidade de Natal, onde o segmento 

de sol e mar está presente de maneira forte, sendo o mais procurado pelos turistas, fato 

evidenciado pelo nome popularmente associado à cidade, conhecida como “noiva do sol” ou 

“cidade do sol”. Nesse sentido é que é preciso que espaços como museus sejam panejados e 

impulsionados por investimentos, além inseridos em rotas urbanas de lugares turísticos e em 

planos, projetos e programas que visam desenvolver o turismo local, a fim de que possam 
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contribuir para melhorar a qualidade do serviço turístico oferecido, agregando assim a cultura 

local como atrativo. Acredita-se que falta investimento do poder público e privado, o descaso 

por parte de operadores do trade turístico também fazem parte desse cenário de pouca 

visibilidade do Museu Câmara Cascudo. As empresas de turismo não costumam acrescentar a 

visitação ao Museu em suas rotas, ou mesmo divulgá-lo como local de visitação, o que poderia 

favorecer tanto o posicionamento do Museu enquanto estrutura de lazer e turismo, como a 

promoção turística da localidade. 

É importante ressaltar que o preparo para receber os turistas precisa vir também por 

parte da gestão do museu. Não se pode atribuir somente aos setores externos a responsabilidade 

da visitação de turistas, é preciso que sejam adotadas medidas que promovam essa visitação, 

conscientizem o visitante e garantam a proteção do patrimônio, a fim de perpetuar a atividade 

museal, por meio da implementação da diversidade nas atividades oferecidas.  

Entretanto, é preciso esclarecer que, embora a diversidade de atividades seja importante, 

há que se pensar no planejamento dessas atividades. Nesse sentido, Godoy (2017, p. 141) 

assinala que: 

Para os museus se qualificarem para o turismo, não basta torná-los ‘shoppings 

de variedade’, é preciso adotar medidas integradas com o plano museológico, 

o plano de marketing e o trade turístico para a elaboração de meios que 

assegurem a sustentabilidade da atividade turística nesses espaços.  

 

Dessa forma, deve-se pensar em como essas atividades podem se integrar, 

proporcionando assim uma a entrega de um serviço planejado e de qualidade que garantam uma 

vida longa a esses espaços que podem ser refúgios para seus visitantes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir do estudo em museus como ferramenta de turismo e lazer, apresentando o caso 

do Museu Câmara Cascudo, fica evidente a importância da manutenção desses espaços, que 

não só preservam um acervo, mas também contam histórias e acolhem realidades distintas. 

Ficou evidenciado que, através de ações diversas, esses ambientes podem se tornar peças chave 

na elaboração de planos turísticos e rotas urbanas, a fim de transformar a experiência do 

visitante e do morador local. As muitas atividades e eventos desenvolvidos no Museu Câmara 

Cascudo destacam a urgência em se preservar e perpetuar esses tipos de aparelhos turísticos no 

intuito de agregar a atividade turística. Juntamente com a sociedade, as organizações públicas 

e privadas devem unir forças para que a atividade turística e ações e políticas públicas não 

permitam que esses espaços sejam apagados ou esquecidos. 

Dessa forma é possível perceber que as atividades realizadas no Museu Câmara Cascudo 

dinamizam diretamente atividade turística, pois criam interação dentro de seus espaços, propaga 

o conhecimento e incentiva a prática do lazer por meio da troca de saberes, mesclando 

atividades lúdicas, ambientais e pedagógicas, tornando-o um atrativo turístico com potencial 

para  modificar a rota turística do destino, levando o visitante a valorizar e preservar o 

patrimônio, na medida em que este entende que naquele local ocorrem ações que estão além de 

uma instituição passiva, que colabora diretamente com o desenvolvimento humano. 

Pensando assim é que o museu trabalha de forma inclusiva, integrando seus visitantes 

nas atividades e eventos ofertados. Abrindo as portas para o novo o Museu instiga reflexões 

que façam o visitante local e o turista desenvolverem um vínculo afetivo com seu espaço, 

prolongando a vida da instituição.  

Portanto, baseado nas ações do realizadas pelo Museu e apresentadas nesse trabalho, 

pode-se afirmar que o Museu Câmara Cascudo tem potencial para contribui de forma direta 

para o turismo e o lazer, levando o visitante experiências novas relevantes socialmente.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar do potencial demonstrado para compor de forma mais abrangente o cenário 

turístico da cidade de Natal, a gestão do Museu Câmara Cascudo precisa direcionar esforços 

nesse sentido, se aproximando e fazendo parcerias com trade turístico, além realizar 

investimentos para tirar proveito das atuais inovações tecnológicas e midiáticas a seu favor, tais 

como totens informativos em três idiomas sobre as coleções, uso de QR Codes para acessar 

programação e também para auxiliar a experiência de visitação das exposições, uso de realidade 

aumentada e virtual interagindo mais com o visitante, uso de áudio guias com mais de duas 

línguas, criação de um calendário de eventos e, consequentemente, maior programação, eventos 

e atividades que ressaltem a acessibilidade e mostrem a importância de se pensar em espaços 

nessa temática,  além de incentivos ao uso de hashtags e criação de espaços instagramáveis, 

entre outros.  

Com relação ao marketing da instituição, é ainda muito incipiente, podendo trabalhar a 

questão do marketing de experiência, atuando na criação e do fortalecimento da marca. Outro 

aspecto que pode ser fomentado, é a aproximação com instituições museais de outros estados 

ou de outros países. Já houve, durante a pandemia, uma ação nesse sentido, quando foi realizada 

uma live promovida pelo Museu com participação de uma professora do Museu de Coimbra. 

Em outro momento, foi o Museu Câmara Cascudo o convidado, com um representante 

participando de um evento virtual promovido por outro museu.  

 Outro ponto que carece de melhorias é o sistema informatizado do Museu. Esse sistema 

apenas quantifica, não qualifica, dessa forma não é possível qualificar o visitante, especificar 

idade, gênero, local de origem e motivação da visita, o que se tornou uma das dificuldades na 

realização desse trabalho, visto que não foi possível fazer uma avaliação mais aprofundada dos 

dados e de alternativas de ações para os turistas já que o sistema de gestão não categoriza esses 

visitantes, pois ele contabiliza apenas quem adentra ao pavilhão expositivo. Essas informações 

complementares, para além de compor as estatísticas sobre a visitação no museu, são de extrema 

importância no planejamento e elaboração de um programa de atividades, de acordo com os 

perfis de visitantes. O sistema quantifica diariamente o número de visitantes podendo assim 

mensurar através de planilhas o quantitativo por hora, turno, dia, mês e ano, tornando mais fácil 

a visualização e mensuração das visitas. Atualmente é possível verificar, pelo volume de 

visitantes diários, quantas escolas o museu recebeu, pois ocorre que em grupos escolares o 
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volume de pessoas é sempre o maior, facilitando assim pensar em ações pedagógicas que criem 

uma receptividade voltada para esses grupos.  

É igualmente importante identificar quem são os visitantes turistas, quantificando esse 

tipo de público, seja pelo próprio sistema, ou adotando um método alternativo que possa 

mensurar de forma precisa a ocorrência desse público, pois baseando-se nesses dados é que se 

pode também pensar e criar um museu que acolha melhor ao turista, transformando suas 

experiências em únicas, incentivando que ele volte.  

Por fim, a comunicação do Museu necessita ser mais eficiente e próxima do visitante, 

seja escutando-o através de pesquisas de satisfação ou divulgando suas mídias socias e 

compartilhando informações como calendário de eventos regulares e circulares informativas 

que divulguem as atividades e eventos do museu como um todo, garantindo a sua 

sustentabilidade. 

Vale ressaltar que para essa pesquisa houveram algumas limitações como o sistema de 

gestão do museu, que apesar de apresentar os dados quantitativos ele não mensura o qualitativo, 

o que impossibilita de pensar em ações direcionadas aos turistas e analisar as ações que vêm 

sendo feitas, o que possibilita futuros trabalhos a respeito desse público.  
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