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RESUMO

Este trabalho trata do Museu do Ceará, como patrimônio histórico e cultural.  Os museus foram aos poucos deixando de ser local de “coisas 
velhas”, onde nada se pode tocar ou fazer, passando a ser um espaço dinâmico, com função de centro cultural, com espaços para
entretenimento, lazer e educação. O conceito de patrimônio cultural envolve o feito humano agrupa bens materiais e imateriais, e é reflexo da 
sociedade que o produz. Ele pode ser consequência de contextos políticos e econômicos apesar de assumidos pela coletividade de forma 
autônoma.  A função social dos museus é repensada e as coleções ficam cada vez mais acessíveis aos visitantes das mais diversas origens, classes 
sociais e idades. O estudo tem como objetivo descrever a atratividade turística do Museu do Ceará na percepção dos visitantes. Os fundamentos 
contemplam aspectos relacionados ao patrimônio histórico, a atratividade turística e a Declaração de Caracas (1992). A pesquisa é descritiva, 
quantitativa e transversal e faz um estudo de campo por meio de survey junto aos visitantes do estabelecimento com abordagem pessoal. Os 
dados foram analisados por meio da estatística descritiva. O Museu do Ceará tem acervo diversificado, com cerca de 13 mil itens, divididos em 
três grandes coleções que contam a história do Ceará: Paleontologia, Arqueologia/Antropologia, Indígena e Mobiliário. Oferece ao público uma 
biblioteca com obras de história, literatura regional e museologia; um projeto editorial que fomenta o resgate histórico local, consubstanciado na 
Coleção Outras Histórias, com, destaque para os Cadernos Paulo Freire e “Edição Fac-similar” de raridades históricas. Ainda se ressalta a 
articulação entre o Museu e Teatro, com personagens extemporâneos que interagem com objetos e visitantes infantis. Foram abordados cerca de 
350 frequentadores em junho/2015 e participaram todos os que aceitaram responder o questionário. O retorno foi da ordem de 29% abrangendo 
101 pessoas, sendo a maioria constituída de público feminino (56%) na faixa etária de até 20 anos (48%) de idade, solteiros (68%), sem filhos 
(68%), moradores de Fortaleza (68%) com renda de até dois salários mínimos (62%) e grande parte são estudantes (50%) de ensino fundamental 
(45%). Os aspectos considerados com alta atratividade (70%) se referem ao caboclo cearense, sua história, mobiliário, instrumentos de trabalhos, 
documentos e cartas. Igualmente mostrou-se alta a atratividade das ferramentas indígenas (64%) bem como os fatos da história do Brasil foram 
alvo de credibilidade e admiração dos documentos (75%), objetos antigos com 72% e quadros do Brasil com 54%. A atratividade da arqueologia 
cearense, revelou-se entre mediana e baixa valorizando mais as cerâmicas (59%) e objetos diversos (42%) do que os próprios fósseis (36%). 
Igualmente verificou-se atratividade mediana da história da escravatura, suas fotos e instrumentos de tortura; os cordéis (50% e 57%) e o teatro 
infantil foram vistos de forma mediana e isso pode ter ocorrido por baixa exposição de acervo. Aspectos com baixa atratividade referem-se à 
arqueologia cearense, com 36% interesse pelos fósseis e pouco mais por objetos diversos (42%), possivelmente pelo acervos nem sempre exposto 
ou em reparos. Além disso, as fotos e pinturas indígenas tiveram a preferência de menos de um terço dos visitantes. As personalidades marcantes 
evidenciadas foram o Padre Cícero, Beato José Lourenço e o bode Ioiô revelaram-se com bom resultado como regional. Quanto aos serviços, a 
atratividade mostrou-se positiva para a maioria, com destaque para atividades de recepção (62%), segurança (56%,) acessibilidade 52% e guia 
(49%), banheiro 57%, limpeza 51% e organização avaliados entre bom (48%) ótimo (46%). A maioria (84%) dos visitantes considerou que o Museu 
do Ceará carece de divulgação e de infraestrutura adequada, sendo identificado como um marco importante para a cidade e valor para o 
patrimônio cultural e turístico do estado do Ceará.
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