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Resumo 

Considerando o potencial do turismo para o fomento do 

artesanato, esta pesquisa tem como problema: qual é a 

relação entre as feitas de artesanato e o setor turístico 

na cidade de Ponta Grossa? Assim, o objetivo deste 

estudo foi analisar o potencial das feiras de artesanato 

no destino Ponta Grossa-PR. Para isso, foi realizada 

uma pesquisa exploratória, bibliográfica, com pesquisa 

de campo. Os resultados apontam que Ponta Grossa 

não possui feiras regulares e tem potencial para 

implantação de feiras de artesanato em áreas onde 

estão a Av. Vicente Machado, R. Coronel Cláudio e 

Praça João Pessoa, baseando-se no conceito de HCT.   

Introdução  

Ponta Grossa é um destino turístico localizado no interior 

do Paraná, Brasil. A cidade tem fluxo turístico do 

segmento de negócios e de natureza. Essa pesquisa 

busca estabelecer a relação das feiras com a cidade e o 

comércio estabelecendo o melhor local na cidade para 

uma feira de artesanato, analisando o comércio local e 

elementos estudados por Yüksel (2007) que permitem 

entender o consumo e a estrutura de um potencial 

turístico dentro dos Habitats de Compra Turísticas. 

Material e Métodos 

Para a realização da pesquisa, foi realizado: pesquisa 

bibliográfica para elaboração do referencial teórico; 

Pesquisa de campo na área urbana da cidade de Ponta 

Grossa para levantamento de dados por meio de 

fotografia e observação direta; Análise de fotos em 

gabinete; Cruzamento preliminar de dados com o 

referencial teórico. 

Resultados e Discussão 

Foi realizada uma análise de Ponta Grossa como um 

destino turístico (VALLS,1996). Entendeu-se que as 

feiras de artesanato tem sua origem no período medieval 

pois estão relacionadas à história das feiras de rua 

(FURTADO 2004). Observou-se doze ruas principais do 

comércio local e constatou-se que as feiras de 

artesanato têm potencial para ser implantadas na rua 

Coronel Cláudio (calçadão), na avenida Vicente 

Machado e na praça João Pessoa, pois sao os lugares 

que mais apresentam características do HCT’s 

(YUKSEL, 2007). 

 

 

Conclusão ou Conclusões 

Este trabalho teve como objetivo analisar o potencial das 

feiras de artesanato no destino Ponta Grossa-PR, 

refletindo-se sobre o papel destas feiras para o turismo, 

bem como em discutir localidades para se implementar 

uma feira de artesanato na cidades. Com base na 

pesquisa pôde-se observar que as feiras de artesanato 

possuem papel relevante para o estímulo do consumo 

local nos destinos turísticos e, no caso de Ponta Grossa, 

foi possível apontar localidades no centro da cidades 

que se encontram próximos ao conceito de habitats de 

compras turísticos, atingindo-se assim o objetivo desta 

pesquisa 
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