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(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

PROPOSTA DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL NA CAPELA SANTA BÁRBARA 

(PONTA GROSSA - PR) 

 

Silvielen Cristiane Faria De Lara1 

Mirna De Lima Medeiros2 

 
Resumo: Este trabalho buscou mostrar as possibilidades da utilização da interpretação ambiental na capela Santa 

Bárbara (Ponta Grossa – PR). Essa capela de 1823 foi tombada em 2000 pelo Conselho Municipal de Patrimônio 

Cultural, entretanto muitas pessoas, inclusive residentes, não a conhecem. Para esse fim buscou-se ponderar 

sobre a situação do atrativo por meio de um diagnóstico; verificar as aplicações da interpretação ambiental; e 

sugerir ações de interpretação ambiental que possam ser realizadas no patrimônio focando a valorização da sua 

história. O referencial teórico define a interpretação ambiental e suas ferramentas e aborda o histórico da capela 

e da santa que a nomeia. A pesquisa descritiva compilou seus dados por meio de pesquisa documental e 

observação direta em trabalho de campo in loco. Verificou-se potencial para aplicação da interpretação 

ambiental na capela Santa Barbara seja para transmitir informações básicas e históricas, por meio de painel 

interpretativo, seja por meio da ampliação da experiência por meio de narrativa guiada pela propriedade, por 

exemplo.    

 

Palavras-chaves: Interpretação Ambiental, Patrimônio, Capela Santa Barbara, Ponta Grossa.   

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Pesquisa e Competitividade para a Ordenação Territorial do Turismo. 

PROJETOS VINCULADOS 

Pesquisa e Competitividade para a Ordenação Territorial do Turismo (Projeto 

Conhecendo PG). 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas do projeto são destinadas a população de Ponta Grossa e 

visitantes da cidade. 

                                                 
1 Acadêmica do curso de Bacharelado em Turismo da UEPG. E-mail: silvielen.lara@gmail.com. 
2 Professora do Departamento de Turismo da UEPG (DETUR/UEPG). Docente no Programa de Pós-Graduação 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Capela Santa Barbara – Ponta Grossa - PR 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a importância da pesquisa pela interface com a comunidade. Ainda que 

não se proponha a efetivar as ações (que demandam recursos) a análise das melhorias 

necessárias para a valorização e conservação do espaço, aumentando a sua qualidade e 

atratividade pode ser útil aos gestores públicos e privados. Além disso, destaca-se que o 

estudo corrobora para a preservação da história da primeira capela a ser construída em Ponta 

Grossa e sugere a interpretação voltada ao patrimônio como meio de amplificá-la de uma 

forma prazerosa.  

Dessa forma, a interpretação ambiental pode servir como ferramenta para manter viva 

a história e memória do lugar, ao mesmo tempo em que proporcione uma experiência 

enriquecedora aos visitantes, pois essa “deve ser prazerosa, diferenciada, provocante e 

significativa” (TILDEN, 1977 apud AMBIENTAL, 2003, p. 19). Sua aplicabilidade é ampla, 

mas ela é mais recorrente em áreas naturais.  

OBJETIVOS 

A ação de extensão possui como pergunta problema de que forma a interpretação 

ambiental poderia ser implementada na Capela Santa Barbara?  Portanto, o objetivo geral 

desse trabalho foi: Discutir de que forma a interpretação ambiental poderia ser implementada 

na Capela Santa Barbara. Para esse fim, foram colocados como objetivos específicos: 

ponderar sobre a situação do atrativo por meio de um diagnóstico; verificar as aplicações da 

interpretação ambiental; e sugerir ações de interpretação ambiental que possam ser realizadas 

no patrimônio focando na valorização da sua história. 

METODOLOGIA 

Em relação à Metodologia, é uma pesquisa de caráter descritiva e qualitativa. Na 

elaboração do referencial teórico, algumas das informações foram conseguidas através de 
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artigos publicados na internet, utilizando os buscadores Scielo, Google Acadêmico, e livros 

disponíveis na internet. Para esse fim utilizou-se palavras chaves como interpretação 

ambiental e interpretação no patrimônio, e dessa forma conseguindo resultados para 

interpretação em locais edificados e naturais. Para a coleta de dados, buscaram-se dados 

primários e secundários. Os dados secundários foram obtidos por análise documental, com 

levantamento na Casa da Memória e no Museu Campos Gerais, e para obtenção dos dados 

primários utilizou-se as observações.   

Dessa maneira, na elaboração do diagnóstico, foi realizada uma pesquisa de campo 

para obtenção de informações e imagens do local da propriedade, e também do trajeto até o 

local. Essa foi desempenhada em julho de 2018. Levando em conta os aspectos observados 

nos dados do diagnóstico e embasados no referencial teórico, foram propostas algumas 

possibilidades que poderiam ser implementadas na capela. 

RESULTADOS 

A história da capela se inicia no período colonial, em 1704, quando, José Gois de 

Morais solicitou terras, entre o rio Pitangui e Itaiacoca, e com a morte de seu pai, em 1713, 

adquiriu mais terras referente a Carambeí. Anos mais tarde, doou suas terras de Itaiacoca e 

Pitangui para a Companhia de Jesus. Essa companhia que em 1707 já haviam construído, com 

a permissão do proprietário, uma capelinha de taipa em homenagem a Santa Bárbara 

(HOLZMANN, 1975). 

Segundo a Holzmann (1975, p. 17), a capela foi construída em 1823: 

Os jesuítas já haviam construído uma capela e também nas mesmas terras, além 

de um pequeno riacho denominado Legeadinho, usavam uma casa tosca de 

madeira, tendo ao lado um abrigo aberto, coberto de telhas, o que lhe valeu o 

nome de “Casa da Telha” onde os missionários jesuítas atendiam às vezes os 

viajantes de passagem ou mesmos moradores das vizinhanças, por ser esta “Casa 

da Telha”, ponto mais próximo a capelinha de Santa Barbara, na fazenda 

Pitangui. 

 

Atualmente, a Fazenda Pitangui, pertence à família Carraro (propriedade privada onde 

se localiza a capela e outros negócios dessa família). O percurso leva 16 km do centro até o 

local e não possui placas especificas que indiquem a localização da capela. 

Ao adentrar nesse espaço “reservado” o visitante pode aproveitar a calmaria do local. 

A estrutura da capela, vista pelo lado de fora, assim como as telhas estão se deteriorando. As 

pinturas nas paredes, tantos das laterais, quanto a do fundo, foram danificadas pela ação do 

tempo. Dentro da capela, podemos ver bancos, um altar logo a frente e um confessionário. Há 
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também imagens de santos e flores artificiais atrás do altar, e em cima deste há uma bíblia, 

uma vela e uma taça de madeira. Nas paredes é possível ver a primeira estrutura antes da 

reforma, que em 1973, feita por Nestor Carraro, para ajudar na conservação do patrimônio, foi 

criado uma parede de madeira, que não existe mais, tanto na frente como na parte trás da 

capela, e também colocando um novo assoalho, porque o antigo se encontrava em mal estado 

(PONTA GROSSA, 2011). 

Entretanto, a interpretação ambiental/patrimônio na capela Santa Barbara, pode ser 

considerada como um instrumento de apoio para ajudar na compreensão do espaço no 

momento da visita. Como aponta Delgado (2013, p. 302), a interpretação no patrimônio deve 

se constituir como “uma forma planejada e consciente de dirigir mensagens, desenhada para 

que as pessoas conheçam de maneira significativa seu patrimônio e se convertam em seus 

protetores e defensores”. 

São diversos os tipos de instrumentos usados na interpretação ambiental. Pode se 

observar no quadro 1, alguns tipos de ferramentas existentes, que são usadas em parques, 

unidades de conservação ou patrimônios edificados. Essas ferramentas podem ser utilizadas 

de forma isolada ou combinada e apresentam características e custos a serem consideradas no 

processo de decisão. 

Quadro 1: Ferramentas de interpretação ambiental. 

Ferramentas para interpretação ambiental 

Maquete A criação de uma maquete combina exposições com meios gráficos e lugares 

históricos. O interessante é que o visitante possa usar o próprio ritmo para observar o 

mesmo e o custo de manutenção é baixo. A realização da maquete pode ser feita com 

materiais recicláveis, para diminuir custos. 

Palestras As palestras podem ser feitas por pessoas de fora, como convidadas especiais ou por 

alguém que já trabalha no patrimônio. No caso de convidados especiais, o mesmo pode 

suprir possíveis deficiências apresentadas pelos interpretes. As palestras podem contar 

com apoio de filmes ou slides que ajudam a cumprir a interpretação ambiental. 

Placas e painéis O uso de placas, painéis e documentos fixos, é mais utilizado em trilhas, porém, pode 

ajudar de forma econômica a transmitir informações aos visitantes. Para Murta e 

Albano (2002) a implementação de uma placa de “bem-vindo”, agrada o olhar do 

visitante. 

Portarias O uso de portarias também serve como instrumento para a interpretação ambiental, 

pois nele que o turista tem o primeiro contato com o local visitado. Neste espaço, pode 

ser contada a história e a importância da propriedade. O mesmo deve ser bem 

projetado, para que todos tenham acesso e sejam bem recebidos. 

Sinalização A utilização de placas na sinalização é importante para os visitantes, pois através dele o 

turista pode chegar ao local com mais facilidade. Estas podem ser escolhidas de modo 

que não sejam escuras demais, e ser feita com material que resistam ao clima. 

Trilha autoguiada O visitante conhece o lugar sem a presença do guia, com apoio de material impresso ou 

áudio. Essas trilhas devem estar bem sinalizadas. 

Trilha guiada Nas trilhas guiadas, o visitante pode ter uma troca de experiência com o interprete. 

Esse deve estar atento e ser capaz de traduzir as informações na maneira em que 

envolve o turista com o meio visitado. 

Fonte: Elaborado com base em Ambiental (2002) 
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Na capela, embora haja painel interpretativo, o mesmo necessita de melhorias e 

reparos. Seria necessário um painel que possa transmitir com maior legibilidade e atratividade 

as informações adequadas ao visitante. Nesse aspecto, Murta e Albano (2002) detalham com 

precisão como deveria ser um painel interpretativo: que os materiais dos painéis devem ser 

resistentes, a altura do mesmo deve ser acessível tanto para adultos quanto para crianças e que 

esteja instalado em um local que não atrapalhe a visão e nem aparência do patrimônio. Assim, 

o painel já disponível na capela, poderia ser otimizado com as instruções que as autoras 

propõem.   

O espaço ainda não possui um guia especializado (interprete) para atender o público e 

contar sobre a história local. Com a ajuda de um interprete, os visitantes poderiam ter uma 

melhor experiência, e as placas ajudariam a reforçar mais a história já apresentada.  Outro 

fator relevante não encontrado na propriedade é a sinalização. No lado de fora da propriedade 

não há placa que indique a localização da Capela. A implementação de placas fora da capela é 

essencial, pois não possuem indicações de onde se ela está localizada, dificultando o acesso a 

mesma. As placas são um item importante no turismo, pois através delas, que os turistas 

podem guiar a si mesmos. Como as placas ficariam instaladas no lado de fora e poderia sofrer 

danos não só pelo clima, como por vandalismo também, é essencial que sejam utilizados 

materiais específicos e que tenham uma boa durabilidade (MURTA; ALBANO, 2002). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho teve como objetivo geral discutir de que forma a interpretação ambiental 

poderia ser realizada na Capela Santa Barbara. Tendo como objetivos específicos: ponderar 

sobre a situação do atrativo por meio de um diagnóstico; verificar as aplicações da 

interpretação ambiental; e sugerir ações de interpretação ambiental que possam ser realizadas 

no patrimônio focando na valorização da sua história.  

Verificou-se que várias ferramentas da interpretação ambiental seriam passiveis de 

utilização dentro da capela e no entorno da mesma. Conclui-se que a interpretação ambiental 

na capela Santa Barbara, poderia aprimorar seu potencial e alavancar a experiência dos 

visitantes. Além disso, poderiam contribuir à preservação e valorização da história local. 

Além disto, fora o uso da interpretação ambiental, a capela poderia ser divulgada pelo projeto 

“conhecendo PG”, que levas as escolas e instituições para conhecer os atrativos da cidade. 
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Além de ser gratuito, traria benefícios em ambos os lados, tanto para a capela, no caso da 

divulgação, como para os visitantes, pelo seu valor cultural. 

Como limitação da pesquisa aponta-se que não foram observados os custos das 

mudanças propostas, mais estudos futuros podem analisar a viabilidade financeira, mostrando 

com detalhes os investimentos necessários para a aplicação das ferramentas nesse ambiente. 

Outra sugestão seria a realização de pesquisa de demanda, para analisar o interesse dos 

moradores e turistas em relação a capela atual, e como seria o interesse se as ferramentas da 

interpretação fossem implementadas. 

APOIO 

O artigo teve apoio da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e da Fundação 

Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná. 
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