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CIDADE E TURISMO:
RECURSOS HISTÓRICO-CULTURAIS E PAISAGENS DO CENTRO URBANO DE
PONTA GROSSA - PR
1

Marcelo Chemin

RESUMO
As cidades são espaços e expressões culturais da atuação do homem no espaço. Elas
apresentam dinâmicas sócio-espaciais diversificadas, das quais o turismo participa, como
mostram vários exemplos de cidades consagradas no mercado turístico mundial. O espaço
urbano requer uma série de condições para o desenvolvimento turístico: infra-estrutura,
serviços e fundamentalmente atratividade são fatores básicos para despertar o interesse de
turistas para a visitação. Nesse sentido, a forma da cidade tem um papel importante, pois é
a partir do olhar e da interpretação que se constroem as paisagens e as imagens turísticas.
Esta pesquisa tem como premissa que as cidades mais antigas se destacam como
ambientes distintos para a prática do turismo. Este artigo apresenta a análise do potencial
turístico do centro da cidade de Ponta Grossa - PR, uma das mais antigas do sul brasileiro,
correlacionando-a a presença de recursos histórico-culturais no tecido urbano e à paisagem
urbana. Para tanto, foram identificados e mapeados quatrocentos e cinqüenta e cinco
recursos histórico-culturais. A espacialização destes recursos possibilitou a demarcação de
um Setor histórico, Caminhos, Pontos Nodais – conforme proposta teórica de Lynch e
Boullón, Cruzo-focais e Trajetos onde potencialidades e fragilidades turísticas foram
interpretadas a partir dos estudos de Cullen sobre paisagem urbana. Este Setor,
denominado ‘Centro Velho’, apresenta grande variedade arquitetônica, mas possui
situações desfavoráveis ao turismo, como verificado em relação à publicidade. Os
resultados mostram a aplicabilidade deste método para diagnósticos e outros estudos que
visem o desenvolvimento do turismo em cidades a partir da valorização do patrimônio
cultural.
Palavras-chave: Turismo, Paisagem Urbana, Patrimônio Cultural, Ponta Grossa – Paraná.
ABSTRACT
Cities are cultural expressions of human spatial action. They are embedded in specific sociospatial dynamics, and tourism is fully integrated into this context, as some cities that are
known as world-class tourist destinations clearly demonstrate. However, urban space has to
fulfill several conditions until tourism can be developed. Some basic requirements for calling
tourists’ attention are an adequate infrastructure, an intense network of services, and,
fundamentally, an attractive environment. From this perspective, the urban form itself is
decisive in forming tourists’ visions and interpretations, because they are starting points from
which townscapes and their images are prefigured. This research is based on the premise
that old cities are attractive environments for tourism. It analyzes the tourism potential of the
downtown area of Ponta Grossa, one of the oldest cities in Southern Brazil, located in the
state of Paraná, dealing with its historic-cultural resources within the urban matrix and with its
urban landscape. Therefore, 455 historic-cultural resources were identified and mapped. The
spatial distribution of these resources allowed the establishment of (i) a historic Sector, (ii)
Paths, (iii) Nodal Points – according to Lynch and Boullón theoretical proposals – (iv) Cruzofocals and (v) Tracks, where tourism potentialities and weaknesses were interpreted
according to Cullen’ studies about urban landscapes. The historic Sector, nominated ‘Old
Center’, displays great architectural variety but faces conditions that reduces its use for
tourism, such as an excessive amount of outdoor commercial announcements. These
results show the applicability of this method for diagnoses and other studies that aim to
develop tourism in cities, based on the enhancement of their cultural heritage.
Key-words: Tourism, Urban Landscape, Cultural Heritage, Ponta Grossa – PR.
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INTRODUÇÃO
Você sabe melhor que ninguém, sábio Kublai, que jamais se deve confundir uma
cidade com o discurso que a descreve. Contudo, existe uma ligação entre eles
(CALVINO, 1990, p. 59).

Este artigo refere-se ao estudo da configuração espacial dos recursos históricoculturais da cidade de Ponta Grossa articulado à análise da paisagem urbana e a
interpretação de potencialidades e fragilidades turísticas. É fruto de uma pesquisa mais
abrangente, “Cidade e turismo: os recursos histórico-culturais da paisagem na composição
do espaço turístico da cidade de Ponta Grossa”2, que cobriu toda a área urbana de Ponta
Grossa. Com efeito, comunicam-se nesta oportunidade os resultados obtidos para a área
central.
O centro da cidade destacou-se como a área mais expressiva em concentração
dos recursos histórico-culturais. Mapearam-se 455 recursos histórico-culturais, dos quais
188 já haviam sido cadastrados em levantamentos anteriores e 267 foram identificados nos
trabalhos de campo desta pesquisa. A análise da paisagem urbana induz a reflexão sobre o
cotidiano, numa perspectiva patrimonial e turística, seja por meio do olhar do habitante ou
do turista.
Trata-se de uma contribuição ao planejamento e a gestão do patrimônio cultural
de Ponta Grossa e também aos estudos relacionados às cidades como espaços turísticos,
pois a abordagem deste estudo discutiu a atratividade turística a partir da articulação entre o
conjunto dos recursos histórico-culturais, o sistema urbano e a paisagem da cidade.

CIDADE E TURISMO: REFLEXÕES TEÓRICO-CONCEITUAIS
Quem se encontra uma manhã no centro de Anastácia será circundado por desejos
que se despertam simultaneamente. A cidade aparece como um todo no qual
nenhum desejo é desperdiçado e do qual você faz parte, e, uma vez que aqui se
goza tudo o que não se goza em outros lugares, não resta nada além de residir
nesse desejo de se satisfazer (CALVINO, 1990, p. 16).

Há mais de trinta anos Henri Lefebvre escreveu seu livro a Revolução Urbana,
norteado pela hipótese teórica e virtual da urbanização completa da sociedade. Para ele, o
urbano não se reduz ou expressa a cidade, mas surge como uma possibilidade para ela,
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Os resultados alcançados com esta pesquisa indicam estudos detalhados da configuração espacial
dos recursos histórico-culturais da paisagem no quadro urbano de Ponta Grossa, com dados
mapeados por regiões sócio-culturais, no total de 15, com destaque das quadras, lotes e traçado das
edificações. Os dados primários obtidos em trabalho de campo superam os dados secundários e
podem ser incorporados ao Inventário do Patrimônio Cultural e também Inventário Turístico.
Precisamente, são 224 recursos histórico-culturais obtidos na coleta secundária e 806 oriundos dos
trabalhos de campo da coleta de dados primários.
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pois está associado a um conjunto de transformações sociais e culturais, nascidas com a
industrialização, que modelam comportamentos, funções, formas e estruturas no espaço
urbano e, cujos efeitos são sentidos também no meio rural.
Segundo Lefebvre (1999), o urbano se apresenta como realidade global e
implica o conjunto da prática social. Esta constatação é compartilhada também por
Françoise Choay (1992), estudiosa das cidades e do patrimônio cultural, que também
escreve que a sociedade contemporânea é urbana e tem a cidade como horizonte.
Nos rumos do turismo, as cidades e a questão urbana parecem determinar não
só os principais fluxos emissivos e receptivos, mas a própria dinâmica das práticas sociais
ligadas ao turismo. Cruz (2001, p. 15) afirma que o turismo urbano é de grande relevância
na mobilidade turística mundial, afinal, desconsiderando as modalidades de turismo de
aventura, ecológico, rural, entre outros, cujo suporte material constitui-se de locais pouco ou
nada urbanizados, o turismo em ambientes urbanos representa a quase totalidade do fluxo
turístico mundial. Interessante notar que a autora enfatiza o suporte material em sua análise,
talvez por já deixar implícito que o ativo das práticas turísticas em ambientes não
urbanizados também decorre da vida urbana.
Dito isso, notadamente fica mais claro perceber que as cidades e o cotidiano
possuem numerosas relações com as práticas turísticas contemporâneas. Tecnicamente,
costuma-se ver a cidade como núcleo emissor ou receptor de turistas. A isto se associa uma
série de aspectos que derivam múltiplas abordagens sobre a organização dos espaços
urbanos e seus vínculos com a funcionalidade das atividades turísticas.
No plano científico, das variadas interpretações sobre a relação entre turismo e
cidades, chama-nos atenção, os enfoques direcionados a atratividade turística dos espaços
urbanizados. É interessante verificar esta propriedade sedutiva das cidades e estuda-la em
sua caracterização e composição.
Explorar a paisagem é um dos caminhos mais profícuos para se objetivar
cientificamente os estudos sobre atratividade turística das cidades. É nesse sentido que
Wainberg (2000, p. 13) argumenta que a cidade pode ser trabalhada como uma escritura,
uma fala a ser interpretada pelo transeunte, uma vez que o ambiente urbano configura-se
em um enigma a ser desvendado por meio da observação. A percepção é estimulada pelo
estranhamento causado por elementos da cidade, como arquitetura, vias, limites, bairros,
pontos nodais, marcos, avenidas, cafés, bares. Além do papel dominante que a visão exerce
na percepção, outros sentidos possibilitam experienciar à cidade como obra-de-arte viva,
onde há cores e odores, hábitos e costumes, história e memória e qualquer detalhe torna-se
significativo na composição do conjunto.
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A experiência e o uso da cidade são próprios do cotidiano e das práticas do
turismo. Giulio Carlo Argan (1998, p. 219) afirma que a cidade na estrutura social
contemporânea figura como um sistema de serviços de potencialidade praticamente
ilimitada, em seu sentido amplo, passa a ser “considerada um bem de consumo, ou melhor,
até mesmo um imenso e global sistema de informações destinado a determinar o máximo
consumo de informações”.
Kevin Lynch (1997, p. 131) escreveu sobre a imagem da cidade e é utilizado
com freqüência nos estudos da cidade e do turismo urbano. Talvez por ser um dos
precursores da análise do significado do ambiente urbano, e por sugerir que as experiências
humanas, sejam turísticas ou não, precisam de ambientes que não sejam apenas
organizados, mas poéticos e simbólicos, que falem sobre seus indivíduos, das aspirações e
tradições históricas, além dos cenários naturais, dos movimentos e funções do mundo
urbano.
A experiência e teoria de Lynch (1997) partem de três qualidades urbanas
conceituais: legibilidade, estrutura e significado, imaginabilidade. A legibilidade refere-se à
facilidade para reconhecer e organizar um ambiente e favorece a segurança emocional das
pessoas. Estrutura e identidade possuem três componentes, frutos da decomposição da
imagem ambiental, possíveis pela percepção: Identidade, estrutura e significado. A imagem
ao ser identificada floresce a sua identidade. A relação espacial e paradigmática do objeto
com o observador e outros objetos configura a estrutura e, o estímulo de um significado ao
observador, seja ele prático ou emocional seria o significado.
Um dos pressupostos de Lynch (1997) é de que a forma deve ser utilizada para
reforçar o significado da cidade e não para negá-lo. Por isso, segundo este pesquisador a
imagem da cidade se apóia em cinco elementos principais, são eles: as vias, os limites, os
bairros, pontos nodais e marcos.
Boullón (1985) ao escrever sobre o planejamento turístico do espaço urbano,
inspira-se em Lynch e promove uma adaptação em seus estudos, apresentando seis
elementos de estruturação morfológica das cidades: pontos nodais, marcos divisórios,
bairros, setores, margens e caminhos.
Três destes elementos despertaram maior atenção para os estudos da cidade de
Ponta Grossa. Os pontos nodais são espaços abertos e cobertos de uso público, onde
turistas e habitantes podem entrar e sair livremente, como por exemplo, parques, praças,
estações de transporte, entre outros. Os setores são porções da cidade menores que
bairros, mas que possuem características semelhantes. Geralmente são remanescentes de
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bairros antigos e apresentam valor histórico e arquitetônico. Os caminhos são corredores de
circulação do fluxo turístico e têm a função de estruturar e ligar os atrativos da cidade.
A morfologia urbana compõe à imagem da cidade numa dupla perspectiva, ou
seja, tanto para seus moradores, como ensina Lynch, como para a percepção da cidade
pelos turistas, como aponta os estudos de Boullón. O interessante tema da atratividade
turística está interligado à questão da morfologia urbana e também com outros elementos
que exercem atração turística. Atualmente é comum encontrar imagens turísticas cada vez
mais povoadas de recursos histórico-culturais, pois são considerados como um dos
principais capitais para a prospecção turística do espaço.
A conversão dos recursos histórico-culturais em atrativos turísticos depende,
num primeiro momento, da presença destes recursos na malha urbana. Para Lievois (2002,
p. 119) o potencial turístico das cidades é determinado por vários fatores, dentre os quais a
presença de edifícios de valor histórico e cultural. Conquanto, a atração turística destes
elementos “depende fortemente de sua função e usos reais e da maneira como se
distribuem dentro do espectro de oportunidades turísticas urbanas”.
Estes recursos histórico-culturais são expressos por elementos da arquitetura
civil, religiosa, funerária, industrial e agrícola, por ruínas, esculturas e pinturas. A cada grupo
desdobram-se tipologias variadas. Com o avanço do tempo alguns recursos passam a
figurar como elementos representativos do patrimônio cultural das sociedades, por serem
portadores de valores formais, estéticos, históricos e cognitivos (CHOAY, 2001).
Os elementos da cidade e seus recursos histórico-culturais nos chegam pela via
perceptiva, constituindo a paisagem com um dos principais meios deste diálogo entre cidade
e observadores. Neste rumo, o trabalho de Gordon Cullen (1971) é um dos marcos
históricos da discussão científica sobre o tema paisagem urbana.
A pesquisa de Cullen (1971) explorou os aspectos visuais das cidades
correlacionando-os a uma trama de efeitos emocionais, sentidos a partir de nossa
experiência visual em conjuntos edificados. São respostas emocionais geradas pelo
ambiente, cuja composição e relacionamento de insumos visuais numa grande variedade de
mensagens provocam significados e estímulos aos comportamentos dos usuários.
Cullen (1971) afirma entender que a principal contribuição de seu estudo é ter
apresentado subsídios para o levantamento da estrutura do mundo subjetivo. O processo de
estímulo emotivo do ambiente, apresentado a partir de uma série de conceitos obtidos por
sua análise intuitiva e artística da paisagem urbana, se organiza por meio da Ótica, Lugar e
Conteúdo. A Ótica refere-se aos percursos do observador associado ao modo dinâmico
como se vê a cidade, a partir de uma sucessão de quadros visuais que estimulam surpresas
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e revelações súbitas. O Lugar corresponde ao sentido topológico e tem a ver com a posição
do observador no ambiente imediato3. O Conteúdo diz respeito à constituição da cidade4 a
partir das cores, texturas, escalas, estilos, natureza e o que mais lhe individualizar.
Esta breve discussão evidencia o marco teórico que balizou o estudo da
configuração dos recursos histórico-culturais e da paisagem urbana de Ponta Grossa. Na
seqüência, apresenta-se a metodologia da pesquisa e os resultados obtidos para a área
central.

3

Isto envolve sensações de domínio, pertencimento, proteção, territorialidade. São exemplos de
temas do lugar: além (qualidade da paisagem quando se tem a oportunidade de visualizar panoramas
amplos e distantes); saliências e reentrâncias (dão encanto ao lugar devido a sinuosidade que
substitui alinhamentos de fachadas que são comumente monótonos); infinito (partes da cidade em
que a presença do céu se destaca nos panoramas); expectativa (causada pelos trechos finais e
desconhecido de quadros visuais); mistério; silhueta; desníveis, pavimento (CULLEN, 1971).
4
Os temas do Conteúdo permitem examinar as qualidades intrínsecas das várias subdivisões da
paisagem, como por exemplo: justaposição (representa a relação visual direta entre categorias
distintas – campo e cidade); pormenores (detalhes significativos da identidade de um lugar); rudeza e
vigor (expressa estilos arquitetônicos grosseiros); integração de árvores; publicidade; intimidade
(expressam atmosfera de vitalidade, interioridade e calor humano); iluminação pública, complexidade
(CULLEN, 1971).
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A APREENSÃO DA REALIDADE: METODOLOGIA DA PESQUISA
Esta investigação delineou-se como um estudo de caso que apresenta análise
exploratória da configuração espacial dos recursos histórico-culturais e da paisagem urbana.
Os procedimentos metodológicos contemplaram cinco etapas (FIGURA1).
FIGURA 1 – Diagrama síntese dos procedimentos metodológicos

ETAPAS

DESCRIÇÃO

Etapa 1 - Coleta
Dados secundários

Identificação de recursos
já catalogados/ estudados
e/ou inventariados

Planos/projetos executivos,
trabalhos acadêmicos,
inventário cultural e turístico

Visitas à Universidade
Estadual, Prefeitura
Municipal, Fundação Cultural

Etapa 2 - Coleta
Dados primários

Identificação e indicação
dos recursos em trabalho
de campo

Mapas impressos e
regionalizados da área urbana,,

Uso da técnica de
observação sistematizada no
trabalho de campo

Etapa 3
Mapeamento

Mapeamento dos dados
primários e secundários

Base cartográfica digital da
área urbana regionalizada em
15 regiões sócio-culturais

Software utilizado: Spring e
Corel Draw 10

Etapa 4 - Análise e
interpretação

• Seleção das regiões
sócio-culturais prioritárias
em quantidade de
recursos históricoculturais.
• Análise da configuração
espacial dos recursos com
identificação de Pontos
Nodais (PN), Setores (S) e
Caminhos (C) mais
significativos.
• Análise de paisagem
urbana nos PN, S e C
mais significativos

• Método de leitura do
espaço urbano (Lynch,
1997; Boullón, 1985).
• Variáveis de Boullón (1985)
e categorias/conceitos de
Cullen (1971)

A análise da paisagem
urbana se deu nos Pontos
Nodais, Setores e Caminhos
escolhidos a partir da
quantidade de recursos
histórico-culturais da
paisagem

Etapa 5 – Redação
do relatório final

Org.: Marcelo Chemin

INSTRUMENTOS

TEÓRICOS/ PRÁTICOS

OBSERVAÇÕES
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Durante a coleta de dados secundários, identificaram-se recursos históricoculturais já catalogados em planos, projetos, pesquisas e inventários, como o cultural e o
turístico; a coleta de dados primários buscou a campo, por meio da técnica de observação
sistematizada, a identificação de outros recursos histórico-culturais.
De posse do resultado da coleta de dados, o mapeamento dos recursos
histórico-culturais oportunizou a indicação de porções urbanas prioritárias em concentração
destes recursos da paisagem. Esses espaços foram demarcados a partir da aplicação do
método de leitura do espaço turístico, desenvolvido por Kevin Lynch (1997) e Roberto
Boullón (1985), e oportunizaram a definição das porções urbanas onde se efetuou a análise
descritiva da paisagem urbana com suporte teórico de Cullen (1971) e a interpretação das
suas fragilidades e potencialidades turísticas.
Da área em que se aplicou esta proposta de investigação, o centro destacou-se
numa dupla perspectiva. Primeiramente, no que se refere à indicação quantitativa, pois
abriga em seu território quase 50% dos recursos histórico-culturais mapeados na cidade.
Por outro lado, a relevância quantitativa de recursos influenciou diretamente a etapa de
análise e interpretação, destacando o centro como a porção mais rica e também mais
complexa para a efetivação do estudo.

A PAISAGEM REVELADA: CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DOS RECURSOS HISTÓRICOCULTURAIS
O centro de Ponta Grossa, como parte representativa do início da urbanização
da cidade, abriga o acervo mais significativo de recursos histórico-culturais no quadro
urbano (TABELA 1). Do total de 1030 recursos mapeados em toda a malha urbana, 455
estão no território central.

TABELA 1 – Quantitativo de recursos histórico-culturais da paisagem
identificados na cidade de Ponta Grossa

Região

Recursos
(dados secundários)

Centro
Uvaranas
Olarias
Oficinas
Outras
Total
Org.: Marcelo Chemin

188
7
6
7
16
224

Recursos
(dados primários)

Total

267
157
104
100
178
806

455
164
110
107
195
1030
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Do total de dados obtidos e mapeados, a maior parcela dos recursos
corresponde à arquitetura civil, principalmente nas tipologias casa e sobrado (FOTOGRAFIA
1 e 2). Em menor quantidade há exemplares do grupo arquitetura religiosa /funerária, tais
como igrejas, mausoléus e túmulos, além de esculturas (FOTOGRAFIA 1), pinturas e por
fim, amostra do grupo da arquitetura industrial/agrícola na tipologia fábrica.

FOTOGRAFIA 1 – Monumento Duque de Caxias (dado
secundário) / sobrado e casa ao fundo (dado primário) –
região centro Fonte: Marcelo Chemin, 2003.

FOTOGRAFIA 2 – Casas da rua Barão de Teffé (dados
primários – centro) Fonte: Marcelo Chemin, 2004.

Em relação à configuração dos recursos histórico-culturais, pôde-se verificar
uma concentração maior no sul da área central, onde também está situado a maior parcela
dos recursos obtidos como dados secundários, ao passo que os dados primários, apesar de
não adensados se comparados com a parte sul, encontram-se na porção norte.
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MAPA 1: Configuração de recursos histórico-culturais - centro urbano de Ponta Grossa
Organização: Marcelo Chemin e Marcos Miara Fonte: Base cartográfica digital, 2004
(Prefeitura Municipal).
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No que se refere à posição e concentração de recursos, se destacam no quadro
central as tradicionais ruas XV de novembro, Santos Dumont e Engenheiro Schamber, a av.
Vicente Machado e as praças Barão do Rio Branco e Floriano Peixoto.
A espacialização dos recursos na área central evidenciou algumas esquinas
como abrigo significativo de recursos. No quadro urbano as esquinas são pontos de
interseção com amplitude visual privilegiada na paisagem, se comparada a ruas, por
exemplo. Estes pontos foram mapeados, na totalidade de seis para o centro, e
convencionados como cruzos-focais.
Outra convenção atribuída após análise da espacialização dos recursos foi a dos
trajetos, que expressam quadras que em sua relação imediata com a quadra oposta
apresentam as margens pontuadas por quantidade significativa de recursos históricoculturais. Para o centro da cidade de Ponta Grossa, interpretaram-se quatro trajetos.
Como indicado nos procedimentos metodológicos, às categorias Setores, Pontos
Nodais e Caminhos de Boullón (1985) e Lynch (1997) foram recursos utilizados para a
análise da configuração espacial dos recursos histórico-culturais. Com efeito, o mapeamento
realizado na área central (MAPA 1) possibilitou a interpretação de um Setor, denominado
‘Setor Centro Velho’; quatro ‘Caminhos do Centro Velho’ e o ‘Caminho da Ferrovia’, e por
fim, cinco pontos nodais, ‘Parque Ambiental’, Praças ‘Barão do Rio Branco’, ‘Barão de
Guaraúna’, ‘Marechal Floriano Peixoto’ e ‘Duque de Caxias’.
A análise da paisagem urbana no Setor ‘Centro Velho’ enfatizou os Caminhos,
Pontos Nodais, Trajetos e Cruzos-focais demarcados com a espacialização dos recursos
histórico-culturais. Via paisagem interpretaram-se um conjunto de fatores e situações
prejudicam a legibilidade cotidiana da cidade e por conseqüência são adversas ou
favoráveis ao uso turístico da cidade.
No que se refere a paisagem, destacam-se no centro de Ponta Grossa o papel
exercido pela topografia, que interfere na forma da cidade, proporcionando um jogo de
quadros visuais e panoramas privilegiados. Nesse sentido a intervisibilidade é constante
neste setor e estabelece com freqüência combinações com o aqui/além, justaposição e
infinito (FOTOGRAFIAS 3, 4 e 5).
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FOTOGRAFIA 5 – Infinito, justaposição cidade e
campos Fonte: Marcelo Chemin, 2003

FOTOGRAFIA 3: Situação de
intervisibilidade, aqui e além
Fonte: Marcelo Chemin, 2004

FOTOGRAFIA 4 – Recurso históricocultural; justaposição cidade e campos,
infinito Fonte: Marcelo Chemin, 2003

De modo geral percebeu-se no Setor ‘Centro Velho’ uma apropriação intensa
pelo fluxo humano e veicular. As ruas e avenidas, como espaços públicos, são socialmente
dinamizadas pela presença maciça de estabelecimentos comerciais e configurando-se como
‘vitrines’ e centros comerciais abertos. A exceção da Rua XV de Novembro e das praças, é
rara a presença de espaços, mobiliários e equipamentos urbanos destinados ao convívio,
lazer e encontro social.
Também a iluminação pública e a publicidade mostram-se desordenadas, com
padrões que não se vinculam as peculiaridades da paisagem da cidade. A iluminação
padronizada não favorece uma melhor adaptação à paisagem a partir das técnicas de
unidade cinética, escala e rigor. A publicidade excessiva domina alguns quadros visuais com
presença significativa de recursos histórico-culturais (FOTOGRAFIAS 6, 7 e 8).

FOTOGRAFIA 8 – Contexto recurso histórico-cultural,
publicidade e iluminação pública Fonte: Marcelo
Chemin, 2003

FOTOGRAFIA 6 – Sistema de iluminação FOTOGRAFIA 7 – Publicidade desregrada
pública sem unidade de escala e rigor
Fonte: Marcelo Chemin, 2004
Fonte: Marcelo Chemin, 2004
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A falta de unidade urbana é uma das categorias de maior expressão na
descrição da paisagem deste setor. Parte disso deve-se a introdução de novos padrões
arquitetônicos e urbanísticos descontextualizados, que prejudicam o relacionamento no
conjunto da paisagem. Apesar de acentuarem o contraste temporal, prejudicam a expressão
de uma ‘atmosfera histórica’, pois situam os recursos histórico-culturais como interstícios da
paisagem. Ao mesmo tempo em que evidenciam contraste temporal, estes novos padrões
são predominantemente sólidos (FOTOGRAFIAS 9 e 10) e em algumas situações mutilam a
arquitetura dos recursos histórico-culturais (FOTOGRAFIA 11).

FOTOGRAFIA 9 – Edificação sólida Fonte:
Marcelo Chemin, 2004

FOTOGRAFIA 10 – Rudez e vigor, contraste na FOTOGRAFIA 11 – Fachada desfigurada Fonte:
paisagem Fonte: Marcelo Chemin, 2004
Marcelo Chemin, 2004

As potencialidades turísticas interpretadas da paisagem urbana deste setor são:
•

Situações harmônicas de contraste entre o tecido urbano antigo e o moderno.

•

A falta de integração de árvores que favorece a apreciação do conjunto urbano e a

intervisibilidade da cidade.
•

A topografia que se constitui em elemento fundamental na estruturação da paisagem e

da identidade do espaço urbano5.
•

Apesar da fragmentação e dispersão dos recursos histórico-culturais, estes elementos

são freqüentes na paisagem urbana deste setor.
•

A presença de recursos histórico-culturais nas esquinas, espaços que valorizam o

contato visual.
•

A sobreposição de usos que anima a dinâmica deste setor.

•

Os recursos histórico-culturais da paisagem que apresentam elementos significativos e

pormenores que cativam o olhar.
5

O centro urbano é rico em diversidade de paisagens com ladeiras, ruas onduladas e praças nos
poucos espaços planos. Por conseguinte, as porções mais altas são favorecidas pela intervisibilidade
das porções mais baixas e vice versa. A sensação da expectativa é estimulada pela forma urbana e
também por várias ruas, sobretudo nas porções altas, cujo horizonte causa a impressão do infinito.
Nesse sentido, destaca-se, ainda, a justaposição explícita das categorias cidade e campo em
diversos pontos do setor.
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As fragilidades turísticas interpretadas são:
•

A falta de árvores, como citado anteriormente, é positiva quando favorece a

característica da intervisibilidade, porém, a ausência de elementos naturais como regra
torna a paisagem árida.
•

A publicidade apresenta-se como um dos fatores mais relevantes na degradação da

paisagem urbana deste setor. Como está estabelecida, a publicidade omite o conjunto,
prejudica a unidade urbana e, sobretudo, oculta os recursos histórico-culturais na paisagem.
•

As ruas de fluxo veicular e humano de destaque são importantes corredores comerciais.

À exceção da rua XV de Novembro, as demais não são voltadas ou não favorecem o
encontro e convívio social e também a apreciação dos recursos histórico-culturais presentes
nestas vias.
•

A falta de unidade urbana e de relacionamento entre os elementos da cidade prejudica

sobremodo a apreciação da paisagem urbana e dos recursos histórico-culturais.
•

A falta de saliências e reentrâncias das edificações, entre outros elementos, que aliada

ao traçado ortogonal da malha urbana mais adensada da cidade favorecem a constituição
de porções monótonas e dificultam a visualização dos recursos histórico-culturais.
•

O sistema de iluminação pública padronizado. Do modo como foi estabelecido, torna a

paisagem ‘suja’ e não contribui com o destaque dos recursos histórico-culturais.
•

A desvalorização das porções históricas mais significativas.

•

A falta de conjuntos históricos relevantes para a consolidação da imagem de ‘centro

histórico’.
•

Desintegração explícita do tecido urbano antigo com o tecido urbano moderno que faz a

cidade parecer ‘decadente’ e ‘mal cuidada’.
•

A presença constante de edificações e equipamentos urbanos típicos de rudez e vigor

que se intercalam com os recursos histórico-culturais e dificultam a consolidação da
‘atmosfera histórica’.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método desenvolvido nesta pesquisa pode auxiliar, mediante adaptações ou
não, estudos, levantamentos, diagnoses, entre outras investigações nos rumos do
patrimônio cultural e turismo urbano. A oportunidade de se estudar o cotidiano a as atrações
de uma cidade com vistas ao seu desenvolvimento turístico comumente parte seleção e
mapeamento pontual de atrações, sem considerações a respeito de sua ambiência. Para as
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cidades antigas que possuem recursos histórico-culturais como atrações de considerável
potencial, a valorização e uso destes elementos é sempre um desafio, pois presença e
quantidade não são suficientes às práticas turísticas ligadas ao cotidiano.
O mapeamento do conjunto de recursos histórico-culturais associado à análise
de paisagem mostrou-se profícuo ao diagnóstico turístico da cidade de Ponta Grossa. No
que diz respeito ao centro urbano, ficou claro que a concentração, distribuição e posição na
malha urbana são fatores relevantes, no entanto, a valorização e a comunicação visual
destes recursos na cidade dependem de uma série de situações melhores caracterizadas
via análise da paisagem urbana.
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