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RESUMO

O presente artigo trata-se de um estudo de caso do Theatro José de Alencar, localizado em Fortaleza –CE, que teve como objetivo geral analisar o 
teatro com relação a sinalização e evidência turística, para alcançar essa finalidade foram pré-estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 
Descrever os métodos utilizados para a identificação de problemas relacionados a sinalização turística; identificar a sinalização turística no 
entorno do Theatro José de Alencar; propor melhorias para o planejamento do equipamento. O presente trabalho pretende responder a seguinte 
pergunta: Como o planejamento pode influenciar a evidência Turística do Theatro José de Alencar? Metodologicamente, foi feita uma análise 
quantitativa, utilizando um questionário com perguntas abertas e fechadas para obter informações dos turistas/residentes, facilitando a coleta de 
dados, aplicado no próprio teatro. Também foi feita uma análise qualitativa, tendo como base o estudo de caso por meio de uma pesquisa 
exploratória, nessa etapa da pesquisa foi identificada e analisada a logística das sinalizações turísticas relacionada ao Theatro José de Alencar. A 
pesquisa surgiu através da curiosidade do pesquisador que sempre observou como o planejamento interfere no desenvolvimento da atividade 
turística, tendo em vista isso, o trabalho exposto apresenta conceitos e pesquisas voltados para o planejamento e a sinalização turística, 
indicando as principais informações arquitetônicas e históricas do objeto pesquisado, ressaltando a sua relevância para a esfera do turismo, além 
disso, a pesquisa irá focar em um público alvo específico: Turistas e residentes, para expor os problemas que o equipamento enfrenta 
atualmente. Relacionado aos resultados da pesquisa, dentro da concepção de evidência, o pesquisador considerou três aspectos: a motivação 
que o turista/residente ia ao teatro; problemas relacionados ao percurso até o equipamento; percepção que o turista tinha com relação a 
sinalização turística no teatro, tendo em vista o que foi apresentado o pesquisador aplicou um questionário em 17 pessoas, dentre eles turistas e 
residentes e chegou à conclusão que a maioria dos entrevistados iam para o equipamento cultural por causa dos shows artísticos, 29,41% tiveram 
problemas com a segurança do local (entorno), 11,76% informaram que tiveram dificuldade com a sinalização turística, 60% dos turistas 
entrevistados não conseguiram identificar nenhuma sinalização voltada para o equipamento . Posteriormente o pesquisador fez um mapeamento 
das sinalizações turísticas relacionadas ao Theatro José de Alencar no centro de Fortaleza –CE, com o objetivo de tanto identificar esses sinais 
quanto analisa-los. Com essa pesquisa o pesquisador chegou à conclusão que existem 17 sinalizações que identificam o teatro, voltadas para o 
tráfego de carros, porém nem todas possuem uma coerência, o que dificulta, principalmente para os turistas, na locomoção pela cidade. Além 
disso durante todo o período de pesquisa não foi identificado nenhuma sinalização exclusivamente para pedestres.
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