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RESUMO - Por meio do projeto de extensão “Turismo, Cultura e Comunidade” do curso de 
Bacharelado em Turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa os acadêmicos envolvidos 
juntamente com os professores orientadores, estão realizando pesquisas sobre as edificações 
históricas da cidade de Ponta Grossa, as quais são Tombadas pelo Estado, com a finalidade de levar 
essas informações à comunidade em geral em formato de livreto, sobre a importância histórica e 
cultural dos prédios tombados, já que a maioria da população pontagrossensse não tem 
conhecimento sobre os prédios na história do município.  Dentre os prédios definidos, o presente 
artigo trata sobre os prédios do Complexo Ferroviário: o Prédio a estação Paraná (Casa da Memória), 
Estação São Paulo- Rio Grande (Estação Saudade), e Barracão de Cargas, onde é levada em conta 
a presença marcante dos prédios na história da Ferrovia em Ponta Grossa, a qual foi responsável por 
grande parte do desenvolvimento da cidade. Dessa forma, a metodologia utilizada é feita por meio de 
pesquisas bibliográficas, documentais, e levantamentos de dados no museu Campos Gerais e na 
Casa da Memória. 
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Introdução 

 
Os Patrimônios de uma cidade abrigam parte de sua memória já que os mesmos possuem 

ligação com acontecimentos históricos de importância relevante para determinado município. 
No caso do município de Ponta Grossa, a chegada da ferrovia e sua utilização são 

elementos que marcaram um período de desenvolvimento econômico do município. Com a instalação 
da estrada de ferro, três prédios foram construídos para abrigar a nova demanda, a primeira estação: 
estação Paraná, o Barracão de Cargas e a segunda estação: Estação São Paulo - Rio Grande, a qual 
foi construída devido ao aumento do número de passageiros e cargas, sendo que apenas a primeira 
estação não supria mais a demanda. 

Através do pressuposto de que a memória das edificações históricas de um município deve 
ser preservada para que a comunidade tenha o conhecimento da importância desses bens, o projeto 
de extensão Turismo, Cultura e Comunidade, do Curso de Bacharelado em Turismo da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, deu início à realização de pesquisas relacionadas aos prédios históricos 
tombados na cidade com a intenção de levar as informações até a comunidade, para que os mesmos 
tenham conhecimento sobre a história do lugar onde moram e assim percebam a importância desses 
bens que acabam sendo vistos apenas como “prédios velhos”, já que esse espaço cultural pode ser 
trabalhado também como atrativos turísticos do município se forem elencados comunidade e 
atividade turística. 

 O presente artigo tem como objeto de estudo o Complexo Ferroviário de Ponta Grossa 
como um espaço histórico/ cultural o qual possui uma atratividade turística. Para que haja o 
desenvolvimento desta atividade é necessário que a comunidade local conheça sua história, para que 
possa estar envolvida com desenvolvimento. 
 

 
Objetivos  

 
Esse trabalho tem como finalidade levantar informações sobre o Complexo Ferroviário de 

Ponta Grossa, sendo este um patrimônio tombado pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural do 
Paraná. Destacando a sua importância como um espaço cultural, visto que são monumentos que 
fizeram parte do crescimento econômico e desenvolvimento da cidade. A partir disso, produzir 
material impresso ressaltando os aspectos importantes na concepção da cidade, para que essas 
informações possam ser repassadas a comunidade, visando o reconhecimento desses bens e 
também alertar sobre a importância da sua preservação.  

 
 

Metodologia 
  

A metodologia utilizada foi por meio de pesquisas bibliográficas, pesquisas documentais, 
sendo pesquisa de gênero qualitativo. Foram recolhidas fotos, textos e curiosidades sobre o 
Complexo Ferroviário no Museu Campos Gerais e na Casa da Memória de Ponta Grossa. 

 Também a posteriori, serão realizadas entrevistas com os moradores com o objetivo de 
recuperar histórias que estão presentes na memória das pessoas. 

 
 
Resultados 

 
Cada cidade dispõe de uma história decorrente dos fatores da sua formação, seja ela a 

cultura, tradição ou costume de um povo que passou por esse lugar. Esse conjunto faz com que cada 
espaço desses possua uma identidade própria.  

Muitas vezes através de construções é possível fazer uma viagem de volta ao passado, e 
assim, histórias podem ser contadas e sentidas se esses permanecerem conservados. Aí então pode 
ser visto a importância de se preservar um patrimônio e fazer um resgate da sua herança cultural, 
percebendo o quanto foi relevante para aquela época. 

A partir desse pressuposto, é visto que a memória das edificações históricas devem ser 
resgatadas e repassadas a comunidade para que primeiramente ela tenha conhecimento sobre o seu 
lugar de origem, reconhecendo e percebendo a importância da conservação desses bens. É através 
desse pensamento que o projeto de extensão "Turismo, Cultura e Comunidade", do curso de 
Bacharelado em Turismo, deu início a realização de pesquisas relacionadas aos prédios históricos 
tombados da cidade. 
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Ponta Grossa possui um importante quadro de monumentos que podem ser utilizados para 

entender um pouco sobre o passado da cidade. Com isso, vemos a importância do estudo do 
Complexo Ferroviário e suas origens perante a história, visto que ele é considerado um importante 
espaço histórico/cultural, pois acompanha uma relevante fase de desenvolvimento e crescimento da 
cidade, fazendo parte da construção da sociedade.  
 

HISTORIA DA ESTRADA DE FERRO NO BRASIL E SUA CHEGADA EM PONTA GROSSA 
 

Após 1840 o café era um dos principais produtos de exportação do Brasil, o qual foi aliado 
na recuperação econômica do País.   

Na Europa, durante a revolução Industrial, a escassez de produtos oriundos da agricultura e 
da lavoura fez com que a necessidade dos mesmos surgisse, sendo que estes passaram a ser 
fornecidos por países menos industrializados. 

 
A expansão dos países industrializados, na fase do capitalismo monopolista, consistia em, 
além da exportação de produtos, a aplicação de investimentos de capitais nos países 
periféricos. Além dos empréstimos que concediam aos governos desses países, começaram a 
agir também no setor financeiro, abrindo bancos ou então influenciando na criação de serviços 
de infraestrutura como ferrovias, companhias de navegação, etc. Pode-se afirmar que a rede 
de Estradas de Ferro que faz parte do sistema ferroviário da América Latina é oriunda daquela 
época.  (Dropa, p.194, 1999.) 

 
 Durante o século XIX as fazendas se modernizaram, e as cidades se industrializaram, o 

aumento da produção e exportação de café exigia um meio de transporte mais veloz e moderno, e já 
em 1854 o transporte ferroviário é inaugurado no Brasil, sendo cada vez mais utilizado com o 
decorrer do tempo. 

No Paraná, as estradas utilizadas para o transporte de mercadorias eram precárias, e por 
conta disso existia a preocupação de políticos e técnicos da época com a criação de uma nova 
estrada que fizesse ligação com o litoral, surgindo assim a estrada da Graciosa servindo por muito 
tempo como via de transporte, porém não era o suficiente sendo que em 1880 é iniciada a construção 
da estrada de ferro que ligava Curitiba a Paranaguá, ficando pronta em 1885. 

Essas estradas de ferro eram utilizadas principalmente para a exportação de erva mate e 
madeira, no interior do estado a exploração desses produtos fez com que houvesse a necessidade da 
implantação de uma nova estrada de ferro, sendo aberta a estrada de ferro de Curitiba a Ponta 
Grossa, e já em 1894 é inaugurada a primeira estação da Cidade de Ponta Grossa, a estação 
Paraná. 
 

Figura 1: Estação Paraná 

 
Fonte: Casa da Memória 
 
Em 1896, foi dada inicio a construção de uma nova linha que abrangeria a cidade de Ponta 

Grossa fazendo o trajeto de Itararé ao Uruguai. Devido ao fato da cidade já estar ligada a Curitiba e a 
Paranaguá, Ponta Grossa seria o ponto inicial para a construção da nova linha. Dessa forma em 1900 
foi inaugurada a segunda estação da cidade, Estação da estrada de ferro São Paulo- Rio Grande. 
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Figura 2: Estação da estrada de ferro São Paulo- Rio Grande 

 
Fonte: Museu Campos Gerais 
 
Em 1940 Ponta Grossa foi considerada como a maior cidade do interior do estado, sendo 

vista como um importante pólo de ligação com as cidades vizinhas. 
A partir de 1960 as ferrovias do Paraná começam a entrar em decadência e anos mais 

tarde, em Ponta Grossa as linhas do centro da cidade são desativadas e com isso os trilhos são 
retirados. 

Visto que esse espaço possui importância cultural e histórica para a cidade, surge a 
necessidade da preservação, dessa forma, em 1990 o Complexo Ferroviário, abrangendo a Estação 
Paraná, Estação Saudade e o Barracão de Cargas, são tombados. 

Logo nesses espaços começaram a ser realizadas atividades culturais que envolvem até 
hoje a população e, juntamente, começaram a ser visitadas pelos turistas e pela própria comunidade 
da cidade, podendo fazer parte de um roteiro de turismo cultural. Sendo assim pode ser analisado 
que um espaço histórico/cultural pode ser uma opção para diversas cidades que queiram se 
desenvolver por meio do turismo, isto por que existe um amplo espaço cultural que pode ser 
trabalhado como um espaço turístico. 

 
ESTAÇÕES DA ESTRADA DE FERRO COMO PATRIMONIO CULTURAL  
 
Falar de patrimônio cultural é falar da história de um povo, a qual é representada nos bens 

deixados pelas sociedades passadas, sejam estes manifestações culturais, tradições, ou construções 
históricas. 

“O patrimônio cultural é considerado, atualmente, um conjunto de bens materiais e não 
materiais, que foram legados pelos nossos antepassados e que, em uma perspectiva de 
sustentabilidade, deverão ser transmitidos aos nossos descendentes, acrescidos de novos 
conteúdos e de novos significados, os quais, provavelmente, deverão sofrer novas 
interpretações de acordo com novas realidades socioculturais.” (DIAS, p.67,2006). 

 
Desse modo, o Complexo ferroviário de Ponta Grossa, sendo um patrimônio material e 

também imaterial devido à herança histórica e cultural deixada para a sociedade nos dias atuais, a 
qual relata uma época de crescimento econômico e desenvolvimento da cidade, configura-se então, 
como um elemento importante na identidade da comunidade local, e dessa forma um espaço cultural 
que segundo BOULLON, 2002, pode ser definido como aquela parte da crosta terrestre que, devido à 
ação do homem, teve modificada a sua fisionomia original. Para destacar que o espaço cultural é 
consequência do trabalho do homem, voltado ao acondicionamento do solo e suas necessidades. 

A utilização de um espaço cultural deve ser feita principalmente pela comunidade local, 
porém o turismo é um grande aliado na preservação patrimonial se o mesmo for praticado de forma 
responsável e consciente, caso contrário pode levar a depredação do local.  Através do Turismo 
Cultural não apenas as imponentes construções arquitetônicas são admiradas, mas também a 
importância histórica por trás daquele prédio.  

Porém, a atividade turística apenas pode ser trabalhada em um local se a comunidade 
estiver envolvida, se a própria população não tem conhecimento sobre seus bens históricos e não os 
valoriza, a dificuldade de um visitante interessar-se em conhecê-lo aumenta. Por mais que exista 
interesse por parte do poder público, se não houver interesse da população, a atividade turística não 
poderá ser trabalhada com sucesso.  
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 Desse modo, uma das ações que devem ser tomadas é levar a informação até a 

comunidade, para que a mesma seja sensibilizada, e apenas o conhecimento sobre a realidade 
patrimonial de seu município faz com que isso seja possível. Esse conhecimento pode ser transmitido 
através do contato da comunidade com esse patrimônio, do uso dos prédios em beneficio a esses 
moradores, e também de palavras, histórias contadas sobre o passado do local seja por comunicação 
oral, ou trabalho impresso.  
 
 
Considerações Finais 
 

A partir da ideia de que o turismo cultural pode ser trabalhado em um espaço cultural, como 
o complexo ferroviário, faz-se necessário que a comunidade possua conhecimento de suas 
realidades patrimoniais, pois antes de um espaço ser planejado para o uso do turismo, deve ser 
pensado na comunidade local, para que ambos, população e turismo, sejam aliados.  

Sendo assim, é possível ver a necessidade de repassar essas informações para a 
população, resgatando a história para que esses reconheçam seus patrimônios perante a construção 
do espaço em que vivem.  

Com o levantamento de dados sobre o complexo ferroviário, é possível que haja a 
confecção do material impresso, o qual será repassado para a comunidade para que assim a mesma 
tenha acesso às informações sobre esse bem tombado, mostrando futuramente a importância da 
preservação desses prédios históricos, e do resgate da memória por de trás deles.  

 
 

Referencias 
 

BULLÓN, Roberto C. Planejamento do Espaço Turístico. Bauru- SP: EDUSC, 2002. 

DIAS, Reinaldo. Turismo e Patrimônio Cultural, recursos que acompanham o crescimento das 
cidades. São Paulo: Saraiva, 2006 

Dropa, Márcia Maria. A memória do patrimônio histórico tombado em Ponta Grossa- Paraná. 
Dissertação de Mestrado, 1999. 

MURTA, Stela Maris; ALBANO, Celina. Interpretar o Patrimônio, um exercício do olhar. Belo 
Horizonte: editora UFMG, 2002. 

THOMÉ, Nilson. Trem de ferro- a ferrovia no Contestado. 2. Ed. Florianópolis: Editora Lunardelli, 
1983. 

Acervo documental e fotográfico da Casa da Memória Paraná. 

Acervo documental e fotográfico do Museu Campos Gerais. 


