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Resumo  
A pesquisa tem por objetivo discutir a importância do 
turismo como estratégia econômica e de preservação da 
cultura local. O recorte geográfico é a cidade de Ponta 
Grossa, no Paraná, seus documentos, suas políticas de 
cultura e turismo e suas práticas culturais. Para isso, 
metodologicamente, partirá de uma etapa de revisão 
bibliográfica (leitura de livros e de documentos) e outra de 
pesquisa de campo (visita ao patrimônio, descrição e 
entrevistas). Os resultados esperados são: indicar 
possibilidades de fomento à cultura local; observar as 
relações entre cultura, memória e turismo 

Introdução  
No turismo, nós profissionais lidamos com indivíduos e 
por isso temos que nos adaptar as diferentes 
circunstâncias, afinal cada indivíduo possui seu 
diferencial assim como alguns conceitos, que vão possuir 
significados, muitas vezes bem distintos, como por 
exemplo o conceito de turismo e o conceito de economia. 
No entanto igual ao turismo, onde essas diferenças 
constituem uma excursão ou viagem tornando o ramo de 
turismo o que é, igual os diferentes cursos de graduação 
que também vão se completar, as vezes com todos, as 
vezes outros não se conectarão e com alguns ideais e 
conceitos é a mesma situação como “O que é o Turismo?” 
e “O que é cultura?”, suas respostas serão diferentes, não 
impedindo que entrem em convergência e junto com a 
resposta a outros conceitos criem uma ideia que acabe 
levando a movimentos como a proteção de patrimônios 
culturais, de pessoas que tentam proteger a história para 
que futuras gerações também tenham esse contato. 
Alguns tem a estratégia de proteger os monumentos 
históricos mostrando a importância do turismo para a 
economia de determinada região com a segmentação do 
turismo cultural, que pode proporcionar as pessoas 
interessadas e que querem conhecer e entrar em contato 
com esse “mundo” a chance de ver a importância e 
aumentando a renda, pessoas interessadas em lucrar 
para ajudar em casa, criando souvenirs relacionados ao 
patrimônio também podem ser benéficos, seja 
valorizando ou conhecendo, seja rendendo economia.  

Material e Métodos 
Dentre o material utilizado nesse projeto de pesquisa 
foram trabalhos e documentos que trouxeram em seu 
conteúdo as ideias de seus realizadores sobre os 
conceitos dos quais procurava seus conceitos e o método 
utilizado pesquisa e leitura para o melhor entendimento. 

Resultados e Discussão 
O turismo, por estar relacionado a uma variedade grande 
de indivíduos, ele carrega diferentes representações 
sociais, que seria a identidade, seria o diferencial de cada 
pessoa presente em uma viagem e cada uma dessas 
pessoas possui, uma cultura familiar que algumas vezes 
pode ser única, ou apresente apenas alguns fatores 

distintos de outras, más é válido dizer que como Taylor 
em 1871 definiu, a cultura não depende da transmissão 
genética, sendo assim existem outros fatores que 
corroboram para que uma cultura se firme, como o que é 
aprendido com o comportamento observado e esse fator 
pode ser tanto, muito benéfico como existe sua 
contraparte. Um dos benefícios originados do conceito 
apresentado, é que a cultura pode com o tempo, se 
fortalecer observando todo um comportamento regional 
ou ainda “evoluir”, como o Japão sendo um bom exemplo, 
pois as crianças que nasceram em gerações recentes, 
estão constantemente crescendo, observando os mais 
novos fatores de sua cultura que são os Animes, que são 
as animações desenvolvidas por eles que algumas obras, 
apresentam uma boa avaliação na crítica e por isso são 
tão aclamados fora e o tokusatsu, que são obras com 
grandes efeitos visuais, e como exemplo podemos citar 
as várias obras dos Power Rangers, que é uma saga 
episódica antiga, e até hoje novas versões são 
desenvolvidas o que reforça que, se observar um 
comportamento cultural é um dos maiores meio para se 
fortalecer uma cultura e também a enriquecer e esse 
ponto é um grande aliado do turismo, por existir aquele 
segmento que se interessa em viajar para o Japão por 
exemplo, para poder comprar souvenirs de seus animes, 
filmes ou séries preferidos, e o passado por ser uma 
grande base para essa parte da cultura japonesa, ela 
deve ser preservada, pois esse passado possui sua 
importância, e na questão apresentada, essas obras 
originárias do Japão estão eternizadas na mídia, não irão 
se perder, más construções antigas, não possuem em sua 
totalidade essa vantagem, e é por também serem uma 
base que o segmento do turismo deve cuidar para 
preservar e conservar, essas edificações que são assim 
como antigas obras de animes, uma base para algo que 
pode evoluir. 

Conclusão ou Conclusões 
Muitos dos fatores que ocorreram recentemente e até a 
algum tempo passado e com pessoas conhecidas, 
demonstraram que as pessoas se importam com sua 
história e com sua cultura. 
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