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Resumo 
A arquitetura se compõe como um dos principais 
referenciais turísticos durante a visita de pessoas às 
cidades que se tornam destinos turísticos, seja por 
qualquer segmentação de mercado, como turismo 
técnico científico, eventos, sol e praia, etc. O turista 
sempre se encontra em contato direto com a arquitetura 
e nela busca o similar e o diferente em seu cotidiano. A 
arquitetura faz parte da vida de uma cidade, desde sua 
composição até sua formação enquanto cidade 
propriamente dita. O processo de crescimento e 
desenvolvimento de uma urbe se mantém viva pela 
constante necessidade de modificações, construções, de 
novas moradias e empreendimentos, fazendo com que 
as edificações evidenciem os processos culturais e 
sociais, denotados enquanto estilos arquitetônicos, 
diferenciando-se em sua estrutura e forma. Pautado por 
meio de pesquisa bibliográfica, documental e 
participante foi possível realizar a análise das 
edificações e seus estilos arquitetônicos; e conseguir 
visualizar a possibilidade de colocar estes patrimônios 
de maneira organizada como um roteiro turístico cultural, 
tornando se este o objetivo geral deste projeto. 

Introdução  
O comumente conhecido Projeto Conhecendo PG teve 
início no ano de 2011, com o intuito de viabilizar aos 
autóctones da cidade de Ponta Grossa a visitação em 
alguns atrativos turísticos da cidade. O público alvo do 
projeto são intuições públicas e associações. As saídas 
ocorrem em atrativos histórico culturais, naturais e 
religiosos (CONHECENDO PG, 2018). 
O objetivo geral deste estudo foi analisar os estilos 
arquitetônicos das edificações que possam contribuir 
para a atividade turística de Ponta Grossa. E os 
objetivos específicos são: elaborar um corpo teórico 
sobre a segmentação de turismo histórico-cultural 
englobando os estilos arquitetônicos, em seguida 
realizar um levantamento dos prédios centrais com 
estilos arquitetônicos “interessantes” que possam 
contribuir com a atividade turística pontagrossense, e por 
fim utilizar a conclusão do levantamento para formatar 
um novo roteiro para o projeto de extensão Conhecendo 
Ponta Grossa. 
A pesquisa justifica-se pelo fato de auxiliar tanto com a 
análise das edificações que possam contribuir com a 
atividade turística da cidade, como também para a 
elaboração de um novo roteiro para o Projeto 
Conhecendo PG. 

Material e Métodos 
Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 
documental para a composição teórica.  
O levantamento dos prédios seria realizado inicialmente 
de forma presencial da pesquisadora catalogando os 
imóveis com relevância arquitetônica, porém por conta 
da pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19) a 

investigação sofreu um atraso, com a situação não se 
normalizando a apuração foi retomada de forma online 
através do Google Maps com o intuito de se concluir a 
pesquisa a tempo, porém seguindo os mesmos critérios 
previamente estabelecidos.  

Resultados e Discussão 
Como resultado do primeiro objetivo obtém-se a 
resposta de que o turista que se locomove com o intuito 
de ver in loco características étnicas-culturais similares, 
ou não, à sua, praticam o turismo étnico-histórico-
cultural. Essas características podem ser expressas 
através de formas intangíveis, como no folclore, e 
tangíveis, como no artesanato e na gastronomia. Porém 
quando a motivação principal do turista está em 
conhecer as soluções urbanas, referindo-se a prédios, 
pontes, monumentos, praças, jardins e afins, tanto de 
caráter construtivo histórico, típico ou moderno, 
tornando-se Turismo Urbano (CASTROGIOVANNI, 
2000; BENI, 2001; BATISTA, 2005). 
O resultado do segundo objetivo foi o levantamento de 
106 edificações com caráter arquitetônico antigo na 
região central pontagrossense.  

Já o terceiro objetivo era a formatação de um novo 

roteiro para acrescentar no Projeto Conhecendo PG, e 

dentro das limitações do projeto foram escolhidos os 

seguintes prédios: a Residência de Ernesto Guimarães 

Vilela (onde hoje funciona a SETUR), a Residência de 

Flávio Carvalho Guimarães, a Antiga Residência de 

Arthur Guimarães Villela, o Edifício do Fórum da 

Comarca de Ponta Grossa e o Edifício da Proex.Todos 

eles estão próximos a Praça Marechal Floriano Peixoto, 

com o intuito que de seja possível realizar o roteiro a pé 

e ainda fazer outra atividade proposta pelo projeto. 

Conclusão 
A pesquisa é finalizada com resultados positivos, já que 
todos seus objetivos foram concluídos com sucesso. A 
maior limitação foi a pandemia da COVID-19, a qual fez 
com que atrasasse a observação presencial dos 
edifícios, fazendo com que a forma de exploração 
sofresse readequações em sua metodologia.  
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