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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(X)  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

CONHECENDO PG: ATRATIVOS HISTÓRICO-CULTURAL  

 

Daniele Cristina Souza Rodrigues 1 (daniellecristinaa@hotmail.com)1 

Luiz Fernando Souza 2 (lufsouza23@gmail.com)2 

 

Resumo: O presente trabalho visa mostrar os atrativos históricos culturais da cidade de Ponta Grossa, que estão 

presentes no projeto conhecendo PG, este projeto é uma parceria da Secretaria Municipal de Turismo com a 

Viação Campos Gerais (VCG), Ponta Grossa Convention & Visitors Bureau e o Curso de Turismo da 

Universidade Estadual  de Ponta Grossa (UEPG), o projeto tem como finalidade estimular a comunidade local a 

conhecer os atrativos turísticos da cidade e divulga-los. Nele contem4 tipos de roteiro, que são religioso, 

industrial, histórico cultural e natural, desses roteiros temos 6 roteiros na categoria histórico cultural do projeto, 

através da pesquisa em campo durante as visitas podemos observar como o projeto agrega para a comunidade.  

Palavras-chave:Turismo.Histórico-cultural.Roteiros  

 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

“Pesquisa e Competitividade para a ordenação territorial do Turismo – Conhecendo 

PG. 

                                                 
1 Bolsista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Turismo; daniellecristinaa@hotmail.com 

2  Identificar sua função no programa ou projeto; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em 

Turismo; lufsouza23@gmail.com. 
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PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas do projeto. Conhecendo PG são destinadas a comunidade 

da cidade de Ponta Grossa, mais especificamente a alunos de escolas públicas municipais e 

estaduais, associações e entidades de classe. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto acontece nos atrativos turísticos de Ponta Grossa, sendo eles: 

Religioso: Mosteiro da Ressurreição, Catedral Santana, Casa do Divino, Paróquia 

São Sebastião, Arautos do Evangelho; 

Industrial: Beaulieu do Brasil e Fábrica de Carpet; 

 Histórico-Cultural: Praça Marechal Floriano Peixoto, Proex, Museu Campos 

Gerais, Biblioteca Pública Municipal Bruno Enei, Operário Ferroviário Esporte Clube, 

Aeroporto Sant'Ana , Museu do 13 BIB, Reservatório Botuquara da SANEPAR e a Mansão 

Villa Hilda; 

 Natural: Adega Porto Brazos. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto conhecendo PG surgiu em 2011 com o objetivo de levar grupos de 

pessoas para conhecerem alguns dos atrativos turísticos do município de Ponta Grossa, é de 

caráter educativo e cultural, pois mostram ao visitante curiosidades tanto sobre o local 

visitado e sobre o trajeto percorrido, como também sobre o município no geral, procurando 

sempre instigar cada vez mais o interesse dos grupos. 

Com projeto foram atingidas várias pessoas da comunidade que nunca haviam 

visitados os atrativos turísticos.  
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OBJETIVOS 

Os objetivos do Projeto conhecendo PG são: 

• Estimular o pontagrossense a conhecer os atrativos turísticos  

• Divulgar os atrativos turísticos da cidade 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a observação direta, durante os passeios, e uma 

pesquisa bibliográfica através de documentos fornecidos pelo projeto. 

RESULTADOS 

O projeto conhecendo PG, de 2011 a 2018 realizou 275 saídas e contou com a 

presença de cerca de 8744 pessoas de todas as idades que realizaram os passeios, atendendo 

alunos da UEPG, oferta de passeios para os participantes de eventos culturais e técnico-

científicos como o Congresso de Administração (ADM), escolas/colégios municipais e 

escolas/colégios estaduais, além de entidades, associações e contraturnos sociais. 

E observado que o objetivo educacional cultural do projeto é de grande êxito, ao 

final das visitas são aplicadas perguntas para ver se adquiriram conhecimento do que foi 

passado no passeio. Com Projeto Conhecendo PG, se observou que em média de 60 a 85% do 

público participante não conheciam os atrativos visitados, mostrando que o projeto atingiu o 

seu objetivo de estimular o pontagrossense a conhecer os atrativos turísticos da cidade e 

divulgá-los para sua rede de contato. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivo desse trabalho foi mostrar os atrativos turísticos da cidade de Ponta Grossa 

que estão presente no projeto, esse projeto é de real importância para comunidade e para o 

desenvolvimento dos atrativos da cidade. Uma cidade boa para os moradores e uma cidade 
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boa para o turismo. O projeto atinge várias pessoas que nunca tinham visitado os atrativos, 

com isso visamos cada vez mais dar essa oportunidade para comunidade conhecer a sua 

cidade. 

 

APOIO 

Apoio da Fundação Araucária com a bolsa. 
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