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RESUMO- Por meio do projeto de extensão “Turismo e Comunidade: uma ação para todos” do curso 
de Bacharelado em Turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa foram realizadas pesquisas 
em torno da atratividade e outros fatores relevantes para a atividade turística nos Campos Gerais, as 
quais estão sendo repassadas para a comunidade por meio de oficinas ministradas pelos acadêmicos 
do curso de bacharelado em Turismo. Dentre os temas apresentados destacam-se os Atrativos 
Culturais da Região dos Campos Gerais, onde são levados em conta os diferentes traços culturais 
deixados pelos antigos povos responsáveis pela formação histórica e pela diversidade cultural na 
região, representadas pelos bens materiais e imateriais. O objetivo da pesquisa realizada é repassar 
por meio de oficinas para a comunidade o conhecimento de suas realidades patrimoniais. A 
metodologia de cunho qualitativo utilizou técnicas de pesquisas bibliográficas e documental. Os 
primeiros resultados obtidos resultaram na formatação dos conteúdos que foram repassados durante 
a realização da primeira experiência prática com alunos da terceira idade da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa assim como de oficinas realizadas junto à comunidade local. Os mesmos se 
mostraram interessados adquirindo conhecimento sobre a sua região e também trocando 
informações e experiências vividas com os acadêmicos, gerando interação e possibilitando a prática 
dos conteúdos teóricos adquiridos em sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 

O Turismo entende-se como um fenômeno social, para que produza efeitos positivos deve 
ser trabalhado junto à comunidade, para que a mesma enxergue a atividade turística como algo 
benéfico.  Desse modo se faz necessário o conhecimento da comunidade em relação à matéria prima 
do turismo, o espaço, nesse caso a cidade onde vivem.  Uma cidade, para que seja bem apresentada 
ao turista deve antes ser boa para o seu morador, o qual deve conhecer sua história, tradições e seus 
patrimônios. De acordo com MURTA, apud CAMARGO (2009) se a população, estudantes, 
professores, hoteleiros, taxistas e vendedores não conhecem o valor de seus ambientes especiais e o 
que indicar aos visitantes, todos perdem. 

Dessa Forma, o curso de Bacharelado em Turismo da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, oferece a comunidade as Oficinas “Campos Gerais Saiba Mais”, que proporciona a 
população informações sobre os atrativos culturais, naturais, eventos, curiosidades, localização entre 
outros, sendo objeto de estudo do presente artigo os patrimônios culturais da região e seu potencial 
como atrativos culturais.  

Assim, o projeto extensionista pretende levar esse conhecimento à comunidade para que a 
mesma futuramente possa apresentar a região a um possível visitante, podendo até mesmo ser uma 
ferramenta de divulgação.   
 
 
OBJETIVOS 
 

  O objetivo deste trabalho consiste em apresentar os patrimônios culturais que possuem 
potencial de atratividade, os quais foram divulgados nas oficinas e que podem compor na 
continuidade do projeto fundamentos para a educação patrimonial. Convém destacar que a região 
dos Campos Gerais foi escolhida como cenário da ação extensionista, uma vez que agrega os 
municípios que são atendidos pela UEPG. A região possui atualmente 26 municípios, porém foram 
elencados os de maior relevância, pois além de possuírem os atrativos, possuem infraestrutura 
necessária para atender a demanda, são eles Ponta Grossa, Castro, Carambeí, Tibagi, Telêmaco 
Borba, Palmeira, Piraí do Sul, e Porto Amazonas.  
 
 
METODOLOGIA 
 

  O projeto de extensão Turismo e Comunidade pretende levar à comunidade local 
informações sobre o potencial turístico dos Campos Gerais, dessa forma essa comunidade poderá 
contribuir para divulgar junto aos visitantes, os atrativos que compõe o cenário cultural e natural dos 
Campos Gerais, bem como eventos, gastronomia, entre outros aspectos. Para atingir essa meta, a 
metodologia utilizou técnicas de pesquisa bibliográficas e documentais em acervos do Museu 
Campos Gerais e da Casa da Memória, entre outras fontes, os quais deram suporte para a realização 
das oficinas repassadas. 

 
 
RESULTADOS 

 
Em qualquer tipo de atividade turística existe troca de cultura, mesmo que seja realizada no 

local mais remoto possível. Nenhum lugar é igual, os costumes e o modo de viver das pessoas por 
mais que estas estejam próximas, sempre serão diferentes, os falares, a culinária, os costumes, isso 
é cultura. 

 
“No sentido mais amplo, a cultura pode ser considerada atualmente como o conjunto dos 
traços distintivos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade 
e um grupo social. Ela engloba, além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos 
fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças.” (UNESCO 
2005, apud DIAS p.18.) 
 

O ser humano desde sempre buscou saber sobre seu passado, como e onde viveram seus 
antecedentes, como eram suas casas ou mesmo o cenário completo, a cidade em si, o país onde 
moravam, nesse ponto faz-se necessária uma imagem, um símbolo, uma edificação, qualquer coisa 
que remeta à lembrança do passado. Mas não basta apenas lembrar, tem que sentir ao máximo o 



11.° CONEX – Apresentação Oral- Resumo Expandido 3 

que seus avós, bisavós viviam, como eram seus costumes, suas crenças, por isso a importância dos 
objetos concretos que tornam essa vivência mais intensa. 

Falar em patrimônio cultural é falar da história de um povo, história essa que pode estar 
representada em uma imponente construção ou na maneira com que faz um artesanato, assim, a 
preservação é a única forma de transmitir a memória de um povo de forma concreta. O turismo é um 
dos mais fortes aliados à preservação do patrimônio quando praticado de forma consciente e 
responsável, no entanto, se não houver um bom planejamento, esses patrimônios podem ser 
depredados e até mesmo destruídos. 

A partir da visão de que o turismo e o patrimônio podem ser fortes aliados, cria-se então o 
segmento de turismo cultural onde é possível que se adquira conhecimento a partir do contato direto 
com patrimônios materiais ou imateriais. 

 
“O turismo cultural apresenta um aspecto duplo: pode apresentar-se como um caminho para a 
obtenção e fundos necessários à preservação da herança cultural e como ferramenta para 
proporcionar desenvolvimento econômico local, regional e até mesmo nacional.” (DIAS, p.36, 
2006) 
 

Como afirma Dias o turismo cultural pode ser um instrumento para gerar desenvolvimento 
econômico, ou seja, esses locais de valor histórico geram desenvolvimento da economia quando 
movimentam turistas que consomem infraestrutura turística como hotéis e restaurantes ou até mesmo 
quando utilizam infraestrutura de apoio, pois durante o trajeto percorrido necessitam abastecer o 
veículo podendo fazer isso no seu destino final, podem também vir a utilizar supermercados, 
farmácias, padarias, sendo assim, não somente os proprietários de empreendimentos diretamente 
ligados ao turismo obterão lucro, mas todos os demais empreendimentos criados para inicialmente 
atenderem a necessidade da população local e que são úteis ao turista. 

Os Campos Gerais do Paraná encontram-se na região central do estado do Paraná, 
possuindo cerca de 26 cidades que o integram. Vários ciclos foram importantes para que essa região 
se desenvolvesse, um deles é o ciclo do tropeirismo que ocorreu com maior intensidade durante o 
século XVIII devido aos ricos pastos e a abundância em água da região. Diversos tropeiros 
(condutores de tropas) saíam de Viamão no Rio Grande do Sul e se dirigiam até o estado de São 
Paulo na cidade de Sorocaba onde efetuavam troca de mercadorias e animais como as mulas e o 
gado bovino. Durante o trajeto esses viajantes necessitavam de um local para descanso e com isso 
surgiram vários pousos por todo o caminho onde passavam, assim começou a se estabelecer o 
comércio, as moradias e surgiram pequenas vilas que com o passar do tempo transformam-se em 
cidades como, por exemplo, Castro, Ponta Grossa, Piraí do Sul, entre outras. Uma curiosidade acerca 
dos municípios que se desenvolveram a partir do tropeirismo é o fato de as cidades apresentarem 
uma distância em quilômetros muito parecida, isso significava que o caminho percorrido durava o 
período de um dia. 

O Ciclo do Tropeirismo consolidou sua marca na região, pois devido ao trajeto que os 
mesmos percorriam deu origem à rota dos tropeiros, dessa forma pode-se encontrar vestígios dessa 
época em locais como o museu do Tropeiro e a Casa da Sinhara localizados em Castro.Outro 
elemento importante nessa composição patrimonial é a colonização étnica variada da região. 

De acordo com GUIMARÃES (2007) já no século XIX chegaram aos Campos Gerais os 
alemães do Volga, vulgarmente conhecidos como russos alemães e fundam suas colônias na região, 
como as terras eram de péssima qualidade e a produção agrícola não atendia as suas necessidades 
várias colônias foram abandonadas, sendo que alguns migraram para a Argentina e até para outros 
países, os ucranianos se dedicam à produção agrícola e formam cooperativas, os italianos até hoje 
tem grande importância pela produção de uva sendo que na cidade de Ponta Grossa existe a Festa 
da Uva e os sírios libaneses ganharam destaque como comerciantes da região. 

Devido a essa colonização étnica diversificada, a região dos Campos Gerais possui um 
acervo cultural interessante que trata da imigração local, como em Castro na colônia Castrolanda e 
em Carambeí no Parque Histórico em que a cultura holandesa se faz presente. Também em Palmeira 
está localizada a colônia Witmarsum de alemães reimigrantes da cidade de Witmarsum em Santa 
Catarina. 

A presença dos imigrantes é encontrada em construções arquitetônicas da região, como em 
Ponta Grossa onde está localizada a mansão Vila Hilda construída pelo imigrante alemão Alberto 
Thielen e o Edifício Guilherme Naumann, o qual leva o nome de seu construtor imigrante vindo da 
Alemanha, ambos os prédios tombados pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural do Paraná. 

   Outro fator é o ciclo das Ferrovias, importante no desenvolvimento de determinados 
municípios da região entre elas Ponta Grossa, marcando a história da cidade e da população como 
elemento fundamental no desenvolvimento da economia local.  
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A estrada de ferro construída com a ajuda dos imigrantes contava com a Maria Fumaça, o 
meio mais rápido para o transporte de mercadorias, a qual foi responsável pelo escoamento de toda a 
produção regional, com isso, os Campos Gerais puderam dar um grande salto em seu 
desenvolvimento econômico, social e cultural, na medida em que as ferrovias iam sendo implantada a 
urbanização das cidades por onde elas passavam crescia, onde havia estações passavam 
passageiros dos mais variados locais e a troca de cultura era enorme, com esses viajantes também 
vinham notícias sobre os mais variados assuntos ao passo que, o crescimento iniciava-se onde havia 
os trilhos e depois se interiorizavam. 

Dessa forma é possível encontrar o complexo ferroviário - o qual é tombado pelo patrimônio 
histórico do Paraná - formado pela estação São Paulo- Rio Grande) - vale ressaltar que esta era 
passagem da linha que ligava Brasil ao Uruguai -, Estação Paraná), o Barracão de Cargas, e a Maria 
Fumaça.  

   Também vale ressaltar, que em cidades como Tibagi está presente o Museu Histórico 
Desembargador  Edmundo Mercer Junior que apresenta um rico acervo sobre o ciclo do garimpo de 
diamantes que ocorreu em Tibagi, aliado no desenvolvimento do município, a biblioteca Municipal 
representa ainda hoje um espaço de significativo valor cultural e a Caixa d’água que serviu para 
abastecer a região de Tibagi nos anos de 1915 a 1974, ambos os prédios possuem belíssima 
arquitetura.   

O sitio Minguinho, localizado em Palmeira onde é possível fazer uma viagem no tempo 
pelos ciclos econômicos do tropeirismo, da erva mate, d ferrovia e conhecer um rico acervo material 
deixado pelos imigrantes. Em Castro encontra-se a fazenda Capão Alto bem tombado pelo patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado, e a casa da cultura Emília Erichsen, primeiro jardim de infância do 
Brasil.  

Em Ponta Grossa, alguns patrimônios religiosos merecem destaque como, o Mosteiro da 
Ressurreição, e a Casa do Divino, e a capela Santa Bárbara, bem como em Piraí do Sul onde se 
encontra a Capela de Nossa senhora das Brotas. 
 

 
CONCLUSÕES 

 
 Os ciclos deixaram características peculiares como herança para a população de hoje, 

sejam elas representadas através da gastronomia típica de tropeiros e imigrantes ou através das 
imponentes construções das estações ferroviárias desses períodos, configurando-se em importantes 
patrimônios culturais do local. Por sua vez, os espaços ocupados pelos homens, acumulam-se de 
memórias, de vivências e constituem-se assim em verdadeiros “lugares de memória”. O turismo não 
pode ser pensado apenas em deslocamentos, mas também em permanências de cultura, por meio da 
preservação de evidências e elementos que constituem e que criam e recriam a vida da comunidade.. 
Destaca Meneses (1992, p.189), porém que “é preciso, pois, sublinhar que os valores são sempre 
atribuídos, daí serem historicamente marcados”. Para isso, designam-se quatro categorias de valores, 
que podem operar na definição do significado cultural do bem: valores cognitivos (associados ao 
conhecimento), valores formais (funções estéticas), valores afetivos (relações subjetivas), valores 
pragmáticos (de uso).  

 Dessa forma, pode-se afirmar que o turismo cultural é de extrema importância para uma 
cidade ou região, pois apresenta aos visitantes a importância de determinado bem para aquele local, 
deixando a história, a cultura e a memória de um povo a mostra, assim é importante que a 
comunidade conheça seus próprios patrimônios, que esta tenha noção do quão importante são e 
assim poderão mostrar ao visitante a história do local, e o valor que este tem para sua comunidade, 
fazendo com que assim seu patrimônio seja valorizado, conhecido, e consequentemente preservado, 
pois só se preserva o que se conhece. 
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