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RESUMO 

 

O trabalho apresenta os resultados obtidos no segundo semestre de 2009 sobre o 
levantamento dos bens histórico-culturais de Ortigueira-PR, vinculado ao Programa 
de Extensão Universitária “Universidade Sem Fronteiras”, no Projeto Inventário dos 
atrativos naturais de Ortigueira – Paraná. Como subsídio teórico, abordou-se a 
relação entre cultura e geografia, enfatizando a importância do estudo dos aspectos 
culturais no entendimento da constituição das cidades. A partir daí, explicou-se 
como determinados objetos geográficos antigos permanecem na paisagem 
contemporânea na qual alguns acabam se constituindo em patrimônio histórico-
cultural pelo seu valor excepcional para uma parcela da sociedade. Discutiu-se 
também a apropriação dos bens patrimoniais pelo turismo, mostrando ser esta uma 
tendência em muitas cidades brasileiras, principalmente pelo turismo cultural. Esse 
processo pode contribuir para a conservação do patrimônio histórico-cultural como 
também pode descaracterizar a cultural local. Neste contexto, mostraram-se alguns 
bens patrimoniais materiais de Ortigueira, tomando-se por base entrevistas 
realizadas com moradores do município, que possui o IDH-M (Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal) mais baixo do estado do Paraná. Apesar da 
carência, a população possui uma afetividade com o seu passado, o que demonstra 
a necessidade de desenvolver trabalhos de valorização da memória como, por 
exemplo, projetos de Educação Patrimonial. Embora tendo uma economia baseada 
na agricultura é possível o desenvolvimento da atividade turística no município, 
especialmente pela grande diversidade de atrativos naturais que já foram 
inventariados no projeto. Sugeriu-se então, um planejamento do turismo baseado no 
desenvolvimento local, no sentido de beneficiar, principalmente, a população do 
município. Assim, os bens histórico-culturais podem ser integrados a outros atrativos 
de Ortigueira, de modo a promover uma fruição deste segmento cultural pelos 
turistas e se constituir em opção de lazer para a população residente. 

 
Palavras-chave: Patrimônio histórico-cultural. Turismo. Desenvolvimento local. 
Ortigueira-PR. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, muitos geógrafos que trabalham com a questão 

urbana passaram a se dedicar a estudos dos aspectos culturais das cidades, como 

por exemplo, Roberto Lobato Corrêa. Este foi um dos fatores que contribuíram para 

que a autora passasse a se interessar mais pelas questões simbólicas do espaço, 

especialmente dos seus aspectos materiais. A partir daí, houve um aprofundamento 

do tema “patrimônio histórico-cultural”, enfocando principalmente a cidade de 

Londrina, através de projetos de iniciação científica, no sentido de desvendar as 

razões e a importância da permanência de algumas formas antigas na paisagem 

atual.  

A partir do projeto “Inventário dos atrativos naturais de Ortigueira – 

Paraná” 1, surgiu a possibilidade da autora continuar pesquisando sobre  as 

questões culturais no espaço em uma outra localidade, com um contexto histórico 

bem diferente do recorte espacial que vinha pesquisando. Esta nova realidade 

trouxe algumas questões, como: qual é a relação da população ortigueirense com os 

seus bens patrimoniais? É possível falar em identidade cultural ortigueirense tendo 

em vista a enorme extensão do município? 

Para responder a estas questões, inicialmente, foi necessário 

destacar o papel da cultura na formação das cidades e a contribuição da geografia 

neste entendimento. Destaca-se a relação entre espaço e cultura, que vem trazendo 

grandes debates para a geografia no campo acadêmico da atualidade, embora 

Ratzel já falasse em antropogeografia no final do século XIX, ou seja, admitia a 

existência de um componente cultural no saber geográfico. A partir daí, evidenciou-

se a importância da manutenção das antigas formas na paisagem e o interesse da 

atividade turística na apropriação dos bens patrimoniais, ou seja, o caráter 

dicotômico do patrimônio histórico-cultural na atualidade sendo, simultaneamente, 

elemento identitário para a população local e atrativo para os turistas.  

                               
1 Projeto vinculado ao Programa de Extensão Universitária “Universidade Sem Fronteiras”, da 
Universidade Estadual de Londrina. 
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Em um segundo momento, apresentou-se o levantamento dos 

aspectos histórico-culturais de Ortigueira e de dois distritos rurais: Briolândia e 

Natingui, obtido por intermédio de trabalhos de campo. Nesta discussão, foram 

mostradas algumas construções antigas relevantes para o município, buscando 

desvendar questões, como por exemplo: quais as construções antigas que a 

população ortigueirense mais se identifica em termos de identidade cultural? quais 

as construções que não se encontram mais no presente, mas que ainda fazem parte 

da memória da população local? Nesse sentido, foi necessário entender os 

processos que mudam forma e função dos objetos conforme a dinâmica sócio-

espacial que as localidades passam. Assim, o patrimônio histórico-cultural 

ortigueirense é mostrado, evidenciando a importância da conservação destes 

elementos formadores de identidade. 

Partindo dessa premissa, buscou-se analisar como o patrimônio 

histórico-cultural pode servir de atrativo turístico nas localidades, já que o turismo é 

uma das maiores atividades consumidora dos bens culturais. Ao privilegiar os 

aspectos locais, evidenciando as especificidades, é necessário pensar em um 

turismo baseado no desenvolvimento local, no qual os pequenos produtores e 

também a comunidade possam ter acesso aos benefícios da inserção da atividade 

turística no seu município e não somente os grandes proprietários. Nesse aspecto, a 

pesquisa propõe, por fim, uma reflexão sobre as formas de apropriação dos bens 

patrimoniais em Ortigueira e como seria sua utilização pela atividade turística, já que 

o município possui uma gama de atrativos naturais, expresso em cachoeiras, grutas 

e mirantes. 
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1 PATRIMÔNIO-HISTÓRICO CULTURAL: TURISMO E MEMÓRIA 

 

 

1.1  A importância da cultura no processo de formação das cidades 

 

 

O processo de formação das cidades remete ao entendimento de 

que os homens têm necessidade de estabelecer vínculos entre si e com o meio 

natural, que lhes confere os elementos necessários à sua sobrevivência e 

reprodução (COLASANTE, 2009). Sendo assim, as cidades surgem a partir de um 

determinado contexto histórico, marcado por especificidades que não podem ser 

compreendidas apenas sob um único aspecto.  

A Geografia fornece diversas perspectivas para o entendimento da 

dinâmica socioespacial das cidades, como por exemplo, a dimensão cultural, na qual 

a cidade materializa os modos de viver, pensar e sentir, que produz também 

algumas expressões comportamentais e formas de lazer e cultura (CARLOS, 1994). 

Todas essas manifestações são resultados da ação do homem que, por ser um ser 

cultural, acaba transformando o espaço, deixando suas marcas, significados e 

simbolismos, que podem ganhar uma materialidade através de edificações, 

monumentos e outros. A cidade é, por assim dizer, uma acumulação de tempos, 

com formas2 novas e antigas que, por sua vez, são dotadas de simbolismos e que 

possuem uma espacialidade, passível de ser estudada pela Geografia. 

O vocábulo “cultura” tem origem no verbo latino colere. Uma de suas 

designações sugere que o termo era empregado para nomear o cultivo e o cuidado 

com as plantas e os animais, de onde advém a palavra agricultura. A palavra 

também era utilizada para se referir à educação e ao cuidado com as crianças, o 

que faz surgir o termo puericultura. O termo cultura também foi atribuído ao cuidado 

com os deuses, logo surge a palavra culto (CHAUÍ, 1994). 

                               
2 A palavra “forma” é utilizada no texto, segundo a concepção de Santos (1997) na análise do espaço. 
Para o autor, a forma é o aspecto visível de uma coisa e, quando dotada de uma função, é 
denominada forma-conteúdo ou objeto.  
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 A cultura [...] era o cuidado com a terra para torná-la habitável e agradável 
aos homens, era também o cuidado com os deuses, os ancestrais e 
seus monumentos, ligando-se à memória e, por ser o cuidado com a 
educação, referia-se ao cultivo do espírito. (ARENDT apud CHAUÍ, 1994, p. 
11, grifo nosso) 

 

A produção do espaço urbano gera formas, que possuem 

representações e que foram se constituindo em diversos períodos de tempo. 

Geralmente, as formas geradas no presente são as que mais trazem uma 

identificação da população com o seu cotidiano. Porém não se pode ignorar a 

presença das formas mais antigas, pois isto seria ignorar a própria constituição da 

cidade. A construção dos objetos geográficos reflete diferentes práticas sociais e, 

por isso, as formas mais antigas “[...] possuem uma referência à memória, já que 

expressam resquícios de um passado, revelando assim, um acúmulo de tempos na 

paisagem, onde formas antigas e novas se encontram” (COLASANTE, 2009, p. 25). 

Santos (1996, p. 59) explica que, para os geógrafos, “[...] os objetos 

são tudo o que existe na superfície da Terra, toda herança da história natural e todo 

resultado da ação humana que se objetivou”. Assim, em uma abordagem geográfica, 

os objetos podem ser compreendidos como parte de um sistema, no qual deve-se 

levar em consideração sua utilidade no presente, no passado e em uma perspectiva 

futura. Neste entendimento, pode-se dizer que os objetos geográficos acabam 

assumindo diversas funções ao longo do tempo, pois é o movimento da sociedade 

que dita as formas e as funções dos objetos, possibilitando, inclusive, uma 

construção identitária. A partir desta dinâmica, alguns objetos geográficos acabam 

por não atender mais as finalidades as quais foram destinados, sendo, portanto, 

uma herança de tempos passados e que podem ter sua função alterada para 

atender as necessidades do presente. Isso porque, na sociedade contemporânea, 

as mudanças tanto do ponto de vista social quanto espacial ocorrem de forma 

acelerada, em virtude de inúmeros fatores tais como: mudanças da lei de 

zoneamento, como decorrência das mudanças de função dos lugares do espaço; 

mudanças constantes das direções dos fluxos, dos traçados ou alargamento de ruas 

e avenidas, para o escoamento do trânsito etc. (CARLOS, 2007). 

Pelo fato de envolver práticas de caráter objetivo e subjetivo na sua 

construção (pois é alvo da ação de diversos agentes sociais), a cidade deve ser 
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compreendida muito mais do que um simples traço no espaço, “[...] mas através de 

sua arquitetura, sua articulação em ruas, avenidas, praças, edifícios, monumentos e 

ruínas [...]” (IANNI, 1999, p. 71), de seus aspectos socioeconômicos, políticos e 

culturais, das suas formas, cores, movimentos e sons, inseridos em um contexto 

urbano, que irá contribuir para a construção dos significados da cidade. Neste 

aspecto, destaca-se o papel da cultura na análise do espaço, enquanto 

manifestação social, que altera formas urbanas, alterando funções e significados no 

decorrer do tempo. Por entender que cada cultura se manifesta de maneira 

individual e/ou coletiva, é interessante notar a variedade de simbolismos que cada 

grupo social exprime na paisagem. Desta forma, analisando a construção do espaço 

urbano através da cultura, privilegia-se não somente os aspectos políticos e 

econômicos, mas também as relações sociais que se estabelecem nesse processo. 

Pelo fato da cultura ser uma manifestação social e possuir também uma 

espacialidade, torna-se evidente a sua importância na dinâmica socioespacial das 

cidades e, conseqüentemente, nos estudos geográficos. 

 

 

1.2 As manifestações espaciais da cultura e sua relevância nos estudos 
geográficos  

 

 

Como sugere Corrêa (2003), cultura e espaço urbano estão 

correlacionados, visto que a própria cidade é, per si, uma manifestação cultural. A 

análise da dimensão simbólica do espaço também vem se constituindo, desde o final 

da década de 1970, em uma abordagem relevante para os estudos da Geografia 

Cultural. 

 Para Cosgrove e Jackson (2003), a paisagem continua sendo um 

campo fértil para os estudos dos geógrafos culturais. As bases teóricas e 

epistemológicas que a Geografia Cultural vem apresentando permitem conceituar a 

paisagem metaforicamente como um texto, “[...] a ser lido e interpretado como 

documento social” (op. cit., p. 19). Esta analogia permite uma análise da paisagem 

através da iconografia, onde as imagens são utilizadas para interpretá-la. Por outro 
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lado, os estudos culturais contemporâneos demonstram que a cultura também é 

uma representação sócio-política, alvo de conflitos que se refletem nas estruturas 

espaciais, através dos monumentos, por exemplo.  

 Nesta discussão sobre uma abordagem cultural pela Geografia, 

Claval (1999, p. 293) chama a atenção para o seguinte fato: “A geografia humana 

insiste, sobretudo, sobre o peso das lógicas econômicas nas suas interpretações 

dos espaços humanizados. Ela negligencia, freqüentemente, a dimensão simbólica 

[...]”. A cultura, portanto, não diz respeito somente às técnicas e conhecimentos que 

os homens empregam na sua relação com a natureza, mas também às questões 

psicológicas, aos sentimentos de afetividade e outras manifestações imateriais. 

Diante disso, as paisagens constituem-se objeto de estudo fundamental para a 

compreensão da manifestação da cultura através do espaço, pois “[...] falam dos 

homens que as modelam e que as habitam atualmente, e daqueles que a 

precederam; informam sobre as necessidades e os sonhos de hoje, e sobre aqueles 

de um passado muitas vezes difícil de datar” (op.cit., p. 15).  

Claval (1999) afirma que a Geografia Humana, desde seu início, 

apresenta um componente cultural. No final do século XIX, Ratzel utiliza pela 

primeira vez o termo “geografia cultural” e, em seus estudos, propõe o nome de 

“antropogeografia”, sugerindo uma nova concepção de Geografia. Sua contribuição 

para esta abordagem foi de suma importância, sobretudo, por analisar a cultura “[...] 

sob os aspectos materiais, como um conjunto de artefatos utilizados pelos homens 

em sua relação com o espaço” (op. cit., p. 22).  Para os geógrafos alemães, “[...] a 

cultura pertinente é aquela que se apreende através dos instrumentos que as 

sociedades utilizam e das paisagens que modelam” (op. cit., p. 33). Estes elementos 

estão inseridos na concepção de gênero de vida, de Vidal de La Blache, na qual a 

formação das paisagens reflete toda a técnica que os homens utilizam para 

modificar o contexto em que vivem, ou seja, a organização social do trabalho. Já a 

Geografia Cultural americana teve como maior representante Carl Sauer que 

entendia a cultura como “[...] o conjunto de instrumentos e artefatos que permitem ao 

homem agir sobre o mundo exterior” (op. cit., p. 31). Porém, assim como os 

geógrafos alemães, não leva em consideração as dimensões psicológicas e sociais 

da cultura.  



 
 

15

Atualmente, com a aceleração das transformações sócio-

econômicas pelas quais passam as sociedades e uma possível discussão em torno 

da homogeneização da cultura, na qual as referências no modo de se vestir, comer, 

construir, se divertir etc., se tornam mundiais, é importante refletir a contribuição dos 

geógrafos nestes assuntos emergentes, no sentido de desvendar a dimensão 

simbólica do espaço e a sua importância na construção de valores identitários e até 

que ponto a permanência de antigos símbolos na paisagem possibilitam uma coesão 

social na contemporaneidade.  

 

O contexto obriga, pois, os geógrafos a não negligenciarem as dimensões 
culturais dos fatos que observam. Ele orienta sua curiosidade numa nova 
direção: as técnicas tornaram-se demasiadamente uniformes para deter a 
atenção; são as representações, negligenciadas até então, que merecem 
ser estudadas. (CLAVAL, 1999, p. 50) 

 

Na pesquisa realizada, o espaço urbano é entendido como parte do 

sistema capitalista, que obedece a uma lógica de interesses da classe dominante e 

modifica formas e funções do urbano de acordo com seus interesses, privilegiando 

algumas manifestações culturais que enalteçam os feitos desta elite dominadora. 

Assim, o Estado também atua como aparelho de produção simbólica, privilegiando 

monumentos, edificações e nomes de ruas em favor dos interesses da classe 

dominante, além de realizar intervenções que, muitas vezes, beneficiam somente 

uma parcela pequena da população, pois permite que algumas áreas sejam 

valorizadas à custa da desvalorização de outras. Isso contribui para a exclusão 

socioespacial, especialmente verificada nos centros históricos, onde a população é 

deslocada para as áreas mais periféricas para que o centro seja revitalizado para o 

turismo. Este novo quadro pode trazer um “estranhamento” à população local, em 

virtude da destruição dos elementos que serviam como referência identitária 

(SALGUEIRO, 2001). Sendo assim, reforça-se a idéia de que as formas urbanas são 

fatores fundamentais para manutenção da identidade de determinado grupo social, 

já que muitas vezes, são elos entre o presente e o passado. 

Por outro lado, como o espaço urbano também é modificado pelos 

excluídos socialmente, que expressam sua cultura na maneira como constroem sua 

habitação, no modo de falar, de se vestir e nos valores passados de geração a 

geração, produzindo seus próprios símbolos e estabelecendo uma relação identitária 
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com outros símbolos não-oficiais, a paisagem também pode ser entendida como 

conflito de interesses. Dessa maneira, ao possuir uma manifestação espacial, a 

cultura, inserida no sistema capitalista, ao mesmo tempo em que é portadora de 

simbolismos para a população é transformada constantemente pelas práticas 

sociais, que lhe atribuem novos significados de acordo com a sociedade de cada 

época, inserindo-a em novos contextos no espaço geográfico. Concomitantemente, 

a paisagem é resultado de histórias sobrepostas, materializando as diferentes 

temporalidades nas formas/objetos geográficos que expressam múltiplas culturas.  

 

Se toda produção humana é simbolicamente constituída, podemos reafirmar 
os modos de produção como modos de produção simbólica. Cada um é um 
modo de vida diferenciado por relações características de produção que 
estruturam forças produtivas. Mas estas relações de produção são 
culturalmente diferenciadas através do foco da produção simbólica, do qual 
o significado é mapeado através de todos os níveis estruturais. Na 
sociedade capitalista, a produção simbólica ocorre na economia como 
produtora de mercadorias [...]. (COSGROVE, 2003, p. 123) 

 

A cultura, portanto, é inerente à produção do espaço e, através da 

ciência geográfica, abre-se um campo múltiplo de pesquisa em torno desta temática. 

Assim, é importante destacar a importância dos símbolos na manutenção e 

alteração de determinadas paisagens e qual o contexto que permite a manutenção 

de formas antigas em paisagens atuais, onde é possível visualizar velhos e novos 

objetos em contraste. Além disso, torna-se imprescindível considerar que os objetos 

geográficos podem se manifestar tanto através da dimensão material, na qual forma, 

função e estrutura se vinculam à produção sócio-espacial do presente, sendo 

passíveis, portanto, de alteração, quanto pela dimensão simbólica, que está 

relacionada aos aspectos subjetivos, aos valores e significados que a sociedade 

atribui a estes objetos em diversas épocas.  

Neste aspecto, o levantamento do acervo histórico-cultural de uma 

cidade, tanto dos seus aspectos tangíveis e intangíveis, é extremamente importante 

para a conservação da memória individual, social e coletiva. Nota-se que, muitas 

vezes, estes bens culturais encontram-se tão incorporados ao cotidiano da 

população local que a mesma tem dificuldade em identificá-los como patrimônio 

histórico-cultural. 
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1.3 O velho e o novo: objetos histórico-culturais na paisagem 

 

 

Inseridos no espaço urbano, encontram-se “[...] as condições e os 

produtos da dinâmica das relações sociais, de jogos de forças políticas e 

econômicas, da trama das produções culturais”, e também a condição de “mercado, 

[...] centro de poder político, lugar de decisões econômicas, viveiro de idéias 

científicas e filosóficas, laboratório de experimentos artísticos” (IANNI, 1999, p.53). 

Sendo assim, a (re) produção do espaço urbano envolve diferentes elementos, tais 

como as práticas materiais e imateriais e suas representações simbólicas. Para 

Cosgrove (2003, p. 103), a “[...] produção e reprodução da vida material são, 

necessariamente, uma arte coletiva, mediada na consciência e sustentada através 

de códigos de comunicação. Esta última é produção simbólica”. A produção 

simbólica diz respeito tanto a aspectos imateriais (por exemplo: dança, linguagem, 

rituais etc.) como materiais (construções, por exemplo), ou seja, incluem-se aí 

praticamente todas as atividades humanas. 

Corrêa (2007) explica que enquanto formas simbólicas imponentes, 

estátuas, memoriais, templos etc., são monumentos cuja representação material 

reflete eventos passados. Estas formas integram, de modo marcante, alguns 

espaços públicos das cidades. O autor também chama a atenção para o interesse 

tardio da Geografia neste tema, ressaltando como marco inicial nestes estudos, a 

contribuição de Harvey, em 1979, a respeito da Basílica de Sacré Coeur de 

Montmartre em Paris, na qual o autor discute os conflitos políticos associados à sua 

construção.  

 Cada grupo social que constrói um monumento atribui um valor, 

muitas vezes de cunho ideológico. No caso das elites, por exemplo, os monumentos 

por ela criados visam expressar e ratificar seu poder. Já as instituições religiosas, ao 

construírem formas simbólicas, expressam o poder da instituição, de modo a unir e 

identificar a comunidade de seus fiéis (CORRÊA, 2007). Estes monumentos fazem 

parte do processo de transformação urbana no sentido de que muitos deles 

guardam resquícios do passado, seja na técnica de construção ou no imaginário 

social que se altera conforme a evolução da sociedade, por exemplo. São, assim, 
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manifestações histórico-culturais da sociedade, objetos que reconfiguram o espaço 

urbano através de sua espacialidade e, enquanto construções sociais, geralmente 

portam um sentido político, que podem ser interpretados de forma dúbia, conforme o 

grupo social que os constroem e aqueles que o interpretam. Nesse sentido, Lefebvre 

(2004, p. 32, grifo nosso) aponta os prós e contras da constituição dos monumentos: 

                                                                          

Contra o monumento. O monumento é essencialmente repressivo. Ele é a 
sede de uma instituição (a Igreja, o Estado, a Universidade). Se ele 
organiza em torno de si um espaço, é para colonizá-lo e oprimi-lo. Os 
grandes monumentos foram erguidos à glória dos conquistadores, dos 
poderosos [...]. A favor do monumento. É o único lugar de vida coletiva 
(social) que se pode conceber e imaginar. Se ele controla, é para reunir [...]. 

 

Enquanto forma espacial, com localização fixa e de longa 

permanência, os monumentos são poderosas ferramentas para comunicar valores, 

crenças e utopias, além de afirmar o poder daqueles que os construíram. Com 

relação à identidade, como tem uma longevidade espacial muito maior que outras 

formas urbanas, os monumentos são portadores de significados que vão desde o 

valor estético até o valor simbólico e acabam sendo fundamentais na criação e 

permanência de certas paisagens urbanas. Sendo assim, a análise das formas de 

uma cidade requer uma compreensão dos fatores que as caracterizam como sendo 

um produto sócio-cultural.   

A resistência de determinadas formas antigas na paisagem 

contemporânea pode ser explicada por diversos fatores, como valor afetivo, estético, 

econômico, simbólico etc. Por esta importância, algumas formas acabam se 

destacando das demais, obtendo a denominação de patrimônio histórico-cultural, 

importante para a manutenção dos valores identitários e, conseqüentemente para a 

conservação da memória das cidades.  

 Segundo Choay (2006), o patrimônio é um conceito “nômade”, visto 

que abrange uma série de adjetivos (genético, natural, histórico etc.). A palavra 

patrimônio tem origem nas estruturas familiares, econômicas e jurídicas, uma 

relação estreita com a idéia de herança, algo que é transmitido dos pais aos filhos. 

Essa idéia de transmissão não se relaciona apenas à herança de bens, mas também 

às práticas sociais. Já a expressão “patrimônio histórico”, “[...] designa um bem 
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destinado ao usufruto de uma comunidade que se ampliou a dimensões planetárias” 

(op.cit., p. 11).  

Alguns autores, como Oriá (2002) e Santiago (2007) explicam que o 

termo “patrimônio histórico” está cada vez mais evoluindo para se assemelhar ao 

termo “patrimônio cultural”. Oriá (2002, p. 133) afirma que atualmente a expressão 

“patrimônio histórico” não abrange mais somente as edificações (patrimônio 

arquitetônico), mas também, “[...] o patrimônio documental e arquivístico, 

bibliográfico, hemerográfico, iconográfico, oral, visual, museológico, enfim, o 

conjunto de bens que atestam a História de uma dada sociedade”. 

Mesmo que alguns autores afirmem que o termo “patrimônio 

histórico” está sendo substituído pela expressão “patrimônio cultural” ou que este 

último já englobaria o primeiro termo, verifica-se que grande parte dos autores 

pesquisados ainda utiliza os dois termos. Sendo assim, achou-se conveniente, neste 

trabalho, a utilização do termo “patrimônio histórico - cultural”, sempre que houver 

referência a algum bem de valor histórico e cultural de uma cidade, seja um bem 

tangível ou intangível, cuja importância seja local, nacional e/ou mundial. Grosso 

modo, pode-se subdividir o patrimônio histórico-cultural em: manifestações materiais 

e imateriais, conforme a figura 1:   

 

 
Figura 1: Classificação geral do patrimônio histórico-cultural 
Adaptado de: Santiago, 2007. 
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Verifica-se que são consideradas como patrimônio material as 

manifestações culturais tangíveis, abrangendo os bens imóveis (núcleos urbanos, 

sítios arqueológicos etc.) e bens imóveis (acervos de museus, documentos, arquivos 

fotográficos etc.). Já o patrimônio imaterial diz respeito às práticas, representações, 

artefatos, costumes, culinária, dança, linguagem etc. Castro e Fonseca (2008) 

explicam que tanto a dimensão material quanto imaterial da cultura não devem ser 

compreendidas como dicotômicas, mas complementares, visto que abarcam a 

totalidade dos bens culturais.  

Para Santos (1996, p. 113), aquilo que permanece na paisagem 

como materialidade é chamado de rugosidades, que seriam resquícios de formas 

anteriores, que “[...] nos trazem os restos de divisões de trabalho já passadas [...], os 

restos dos tipos de capital utilizados em suas combinações técnicas e sociais com o 

trabalho”. A valorização destas antigas formas, ou seja, destas rugosidades, é 

fundamental para o conhecimento da cultura material e imaterial de outras épocas, 

na qual podem ser analisadas também as condições sociais, econômicas e as 

relações de poder através da materialização destes objetos na paisagem (JAREK, 

2007). Parte-se então do pressuposto que toda cidade tem uma história, não 

importando a data de fundação. Esta história está expressa nos hábitos, costumes e 

desenvolvimento de uma população e também nos aspectos visíveis, como 

edificações e monumentos. 

O espaço geográfico não é estático e é constituído visualmente por 

um conjunto de formas que, por possuírem diversas temporalidades, refletem os 

modos de organização social de outras épocas e que ao entrarem em contato com 

uma nova realidade do presente podem sofrer uma variação na sua função, já que é 

a sociedade atual que reconfigura este espaço ou, como explica Carlos (1994, p. 

34), 

 

[...] o espaço geográfico é o produto, [...] do estado da sociedade, portanto, 
um produto histórico; é resultado da atividade de uma série de gerações 
que através de seu trabalho acumulado têm agido sobre ele, modificando-o, 
transformando-o, humanizando-o, tornando-o um produto cada vez mais 
distanciado do seu meio natural [...].  
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Observa-se que, na sua própria definição, o espaço geográfico 

carrega uma significação social, pois ao (re) produzir sua vida, a sociedade vai (re) 

produzindo o espaço geográfico. Assim, a articulação entre as relações sociais e o 

espaço geográfico é ponto fundamental no entendimento da paisagem como 

acumulação de tempos desiguais. Através do uso, o espaço urbano transforma a 

vida e os lugares e também deixa alguns “rastros” que podem contribuir para a 

manutenção da identidade, que irá sustentar a memória (CARLOS, 2007). A relação 

forma-sociedade implica em um valor social, onde a forma só se torna relevante 

quando possui alguma importância afetiva, histórica, econômica, cultural etc., para a 

sociedade. A partir daí, a forma pode assumir uma durabilidade maior, constituindo-

se em um legado para as futuras gerações. Esse é um dos entendimentos que pode 

auxiliar a Geografia nos estudos referentes ao patrimônio histórico-cultural. 

 

 

1.4 A apropriação do patrimônio histórico-cultural pela atividade turística 

 

 

Conforme o que foi exposto, a dinâmica socioespacial das cidades 

contribui para que algumas formas deixem de existir e/ou mudem a sua função. 

Como a forma é mais durável do que a função, geralmente encontra-se na paisagem 

contemporânea antigas formas destituídas de sua função original. Quando estas 

formas possuem algum significado relevante para a cidade que a comporta, tais 

como simbólico, histórico, artístico, econômico etc., acabam sendo alvo de ações 

protecionistas que asseguram sua permanência no espaço, mesmo que já não 

atendam às necessidades funcionais que lhes foram designadas. Ocorre aí uma 

refuncionalização das formas antigas que, a partir de novos usos que lhes são 

atribuídos pela sociedade, passam a fazer parte de uma nova configuração espacial.  

Muito embora a intencionalidade no ato da construção dos bens 

patrimoniais não evidencie um caráter simbólico a priori, a partir das transformações 

socioespaciais muitos destes objetos passam a não atender mais às funções antes 

atribuídas e acabam portando na atualidade, uma nova função simbólica que 

determina sua permanência no espaço. Luchiari (2005) utiliza o termo 



 
 

22

refuncionalização para designar todo tipo de renovação urbana, tais como: 

revitalização, gentrificação3, requalificação, enobrecimento etc. Segundo a autora, 

muitos deles têm sido abordados erroneamente, e seria mais apropriada, a utilização 

do termo refuncionalização para designar quaisquer intervenções urbanas que visam 

à renovação das formas.  

Na atualidade, verifica-se uma tendência de transformação dos bens 

patrimoniais em mercadoria, na qual a refuncionalização de antigas formas serve a 

um propósito mercadológico e não como referencial identitário para a população 

local. Neste aspecto, o turismo enquanto atividade econômica é um dos grandes 

responsáveis por esta nova organização socioespacial de muitas cidades brasileiras 

que “[...] descobriram, na refuncionalização de suas formas pretéritas, novos usos 

sociais que agregam valor econômico ao patrimônio cultural edificado” (LUCHIARI, 

2005, p. 8175). Essa subordinação da cultura ao capital transforma os valores 

sociais do patrimônio cultural quando este é tornado mercadoria destinada ao 

consumo dos turistas.  

 Ao proporcionarem uma espetacularização do patrimônio, os 

núcleos urbanos acabam se constituindo em roteiros turísticos, o que legitima a 

fetichização da paisagem pelos agentes sociais que se apropriam do espaço. A 

massificação do consumo cultural nas cidades contribui para uma nova estrutura na 

cidade, a fim de atender a demanda turística, que vai influenciar diretamente na 

organização espacial, podendo trazer impactos positivos e/ ou negativos à 

população local.  

Se de um lado a inserção da atividade turística em alguns núcleos 

urbanos pode representar fonte de renda para a população local, por outro pode 

haver uma segregação socioespacial no sentido de que os recursos para melhoria 

de infra-estrutura geralmente serão direcionados para as áreas da cidade que 

possuem maior fluxo de turistas, enquanto a população local pode ser alocada para 

áreas periféricas, onde podem vir a sofrer com péssimas condições de moradia. Não 

se pode negar, no entanto, que a partir do momento que a atividade turística é 

                               
3 Segundo Bernhardt (2005), a gentrificação se diferencia de qualquer outro processo de 
revitalização, reforma ou desenvolvimento urbano pelo fato de que a atuação dos agentes sociais 
(públicos e privados) visa um movimento habitacional de uma classe média para centros urbanos 
deteriorados. 



 
 

23

inserida em núcleos urbanos de valor histórico relevante, os bens patrimoniais criam 

uma visibilidade muito maior, o que pode contribuir para a sua proteção, seja através 

de leis ou da própria população local que cuida da manutenção desses bens. Deve-

se, no entanto, tomar cuidado para não haver uma banalização do próprio 

patrimônio das cidades, pois uma vez tido como mercadoria, pode virar alvo dos 

agentes sociais, principalmente Estado e agentes imobiliários que, visando uma 

possibilidade de renda, passam indiscriminadamente a aprovar leis de proteção e 

tombamento sem levar em consideração uma série de estudos que verifiquem a real 

importância dos bens do ponto de vista histórico-cultural.  

 

Estas novas formas da paisagem urbana, espetacularizadas pelo city 
marketing e pelo turismo, podem nos auxiliar a compreender as ideologias 
que azeitam a estrutura social dominante, assim como os processos que 
hoje estão incrustados na dinâmica dessas paisagens. Longe de considerá-
las neutras, ou suportes inertes da ação social, estas paisagens nos 
enganam pela fetichização de suas formas. (LUCHIARI, 2005, p. 8182) 

 

Para Simão (2001), quando a população local não se apropria dos 

bens patrimoniais do ponto de vista da memória e da identidade, principalmente 

quando o patrimônio é utilizado como atrativo turístico, ocorre um processo de 

depredação do patrimônio ou então uma descaracterização da cultura local. É o que 

Santos (2006) exemplifica em sua dissertação “O reencantamento das cidades: 

tempo e espaço na Memória do patrimônio cultural de São Luiz do Paraitinga-SP”. 

Segundo o autor, até a década de 1980, a cidade não apresentava sinais de 

vocação turística, porém, a partir desse período, com a valorização do pitoresco e do 

singular, a cidade passou a atrair um grande número de turistas interessados em 

seu patrimônio material e, principalmente, nas festas locais, como o Carnaval e a 

Festa do Divino Espírito Santo. Com o crescente número de turistas, a prefeitura 

iniciou uma série de alterações do espaço urbano para atender aos interesses dessa 

população flutuante, sem levar em conta os interesses da população residente.  

As áreas urbanas que possuem valor patrimonial relevantes são 

importantes para a memória social e para a cidadania. Porém, como são os atores 

políticos que vão determinar as políticas públicas de desenvolvimento urbano nestas 

áreas, elas se apresentam também como bens (no sentido econômico da palavra) 

de valor artístico-cultural. No bojo das relações entre economia e território, o 
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patrimônio representa um conjunto de estruturas simbólicas que alimenta a dinâmica 

cultural produtiva na sociedade contemporânea e se constitui em um fator de 

atração locacional. A expansão dos serviços e atividades econômicas ligadas à 

cultura e ao turismo demanda, por parte das políticas urbanas, ações 

intervencionistas que implicam em atualizações da imagem das cidades, através de 

estratégias de marketing, e transformações no uso do solo. Em contrapartida, o 

tratamento do patrimônio enquanto suporte da memória social impõe certos limites 

às mudanças na forma arquitetônica e urbanística, o que inibe as mudanças 

requeridas pela apropriação do patrimônio como bem de consumo cultural, como 

instalação de infra-estrutura ligada ao lazer ao turismo. Dessa maneira, existe um 

conflito de interesses entre os agentes imobiliários e a população local, entre o bem 

patrimonial como consumo e o bem patrimonial como memória social (MESENTIER, 

2003).  

Outros aspectos relacionados à descaracterização da cultura local 

podem ser verificados em núcleos urbanos com valor patrimonial relevante que 

recebem um número excessivo de turistas, que sequer compreendem o significado 

de apreciação dos bens culturais enquanto expressão de um modo de vida da 

população. A importação de valores de outras culturas facilitada pelo processo de 

globalização também pode contribuir para a perda de parte dos valores culturais 

locais, criando uma nova cidade, na qual alguns dos objetos criados fazem com que 

os cidadãos não se identifiquem com a própria cidade, já que pertencem a uma 

cultura que não ajudaram a construir. Embora as cidades contemporâneas 

transmitam essa imagem globalizada, ela é justamente locus da vida social e que 

também produz um modo de vida peculiar de cada sociedade e que o turista, muitas 

vezes, tem dificuldade em perceber justamente pelo caráter mercantil que muitos 

núcleos urbanos turísticos assumiram. 

A apropriação dos bens patrimoniais pelo turismo vem 

representando hoje uma parcela significativa do orçamento e da renda de diversas 

cidades, além de ser um meio de captação de recursos para a proteção do 

patrimônio, impedindo, assim, que muitos deles sejam deteriorados e demolidos. 

Porém, a mercantilização do patrimônio pode descaracterizar o núcleo urbano, 

afetando diretamente as populações locais e seus costumes, conforme mencionado 

acima. Assim, o turismo assume um papel dúbio, de melhorar e/ou piorar as 
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condições de vida da população quando as transformações urbanas são 

ocasionadas em virtude da sua inserção em determinada localidade, dependendo 

dos atores políticos envolvidos e seus interesses.  

 

O turismo passa por um momento histórico em que, a despeito de ser um 
dos poucos setores da economia com possibilidades ainda ampliadas de 
crescimento, se vê em uma encruzilhada definidora de rumos bem distintos: 
ou se apresenta como uma proposta econômica de inclusão social e, assim, 
contribui para novas perspectivas de valorização da vida, do consumo de 
produtos culturais e de distribuição de renda, ou, por outro lado, alia-se a 
uma economia que exclui parcelas imensas da população da participação 
na produção e, dessa forma, opta por uma proposta de consumo de massa 
que pouco se preocupa com a sustentabilidade da produção econômica. 
(MENESES, 2006, p. 13)   

 

Ressalta-se assim, a importância do envolvimento de diversos 

segmentos sociais no processo de implantação turística (CORRÊA, 2004). Através 

de um planejamento que envolva estratégias de educação formal e segmentos não 

formais, pode-se levar a uma sensibilização tanto por parte dos turistas quanto da 

população local, para a importância da fruição dos bens patrimoniais de forma 

racional, no sentido de manter os seus aspectos culturais e sociais, tão importantes 

para a manutenção da identidade local, e também os aspectos econômicos, já que 

não se pode desconsiderar a atividade turística nestes núcleos (SIMÃO, 2001).  

Trazendo a questão das mudanças espaciais para o âmbito 

patrimonial, no qual grande parte dos objetos são tornados patrimônio já que não 

foram construídos com esta intencionalidade, pois a sociedade ao longo do tempo é 

que determina, geralmente, o que será considerado patrimônio, verifica-se que a 

relação forma/função se modifica constantemente, resultando em novas formas-

conteúdo. Assim, se anteriormente um objeto geográfico era utilizado como 

residência, com a inserção do turismo na localidade, por exemplo, sua função é 

alterada para atender a este fim, ocorrendo uma sobreposição de funções, mas que 

mantém a mesma forma. Para melhor elucidar esta questão, pode-se citar o caso do 

Museu Histórico de Londrina, que não foi construído para esta função e sim para ser 

a estação ferroviária da cidade, mas que, com o tempo, a dinâmica da cidade fez 

com que esta forma perdesse sua função original, constituindo-se hoje em um dos 

pontos turísticos da cidade e patrimônio histórico de Londrina. Essa constante 

alteração do espaço urbano, na forma/função dos seus objetos, cria uma 
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necessidade de se pensar alternativas que protejam as referências identitárias locais 

de ações externas. 

Como abordado, a vaporização da história local, além de ser 

importante para a coesão social e a manutenção dos valores relacionados à 

identidade, pode vir a contribuir para o desenvolvimento com base local, 

especialmente quando apropriado pela atividade turística, conforme será discutido 

no terceiro capítulo deste trabalho. Ao conservar seu patrimônio, a cidade acaba 

valorizando também as especificidades locais, que são justamente um dos fatores 

que o turista busca ao visitar determinada localidade. Porém, para atender a esta 

possível demanda, as cidades precisam se adequar em termos de infra-estrutura e, 

primeiramente, desenvolver atividades para que a população entenda que a 

conservação desses elementos histórico-culturais depende, essencialmente, do seu 

conhecimento e comprometimento.  
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2 ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURAIS DE ORTIGUEIRA-PR 

 

 

2.1 Gênese do município  

 

 

O município de Ortigueira (ver figura 2) está localizado no segundo 

planalto paranaense, a 760 metros acima do nível do mar, na posição geográfica de 

longitude 50°94' O e latitude 24°20' S. Com uma área total de 2.451,6 quilômetros 

quadrados, o município é o terceiro maior em extensão do Paraná, tendo como 

limites ao norte os municípios Tamarana, São Jerônimo da Serra e Sapopema; ao 

sul os municípios de Reserva, Imbaú e Telêmaco Borba; a leste o município de 

Curiúva e a oeste os municípios de Faxinal, Rosário do Ivaí e Mauá da Serra.  

O contexto histórico de formação do município remete ao ano de 

1900, quando Adolfo Alves de Souza, Domiciano Cordeiro dos Santos e Marcílio 

Rodrigues de Almeida, com uma caravana de sertanejos, instalaram-se em terras 

então pertencentes ao município de Tibagi. Nesta região, existia um espesso 

taquaral seco, que foi queimado pelos pioneiros que ali chegavam, surgindo o nome 

de Queimadas. Em meados do século XX, alguns desbravadores decidiram plantar 

feijão nessas terras. Devido à grande fertilidade do solo, obtiveram êxito na colheita, 

o que atraiu agricultores de diversas partes do país. Iniciou-se, então, o povoamento 

da Vila de Queimadas (IBGE, 2009). 

Um dos pioneiros foi o ex- soldado Isidoro da Rocha Pinto, que 

passou a lecionar para as crianças do povoado. Logo surgiram também os primeiros 

comerciantes, que abasteciam os tropeiros: Liberato de Almeida, Antonino Taques, 

Sarkis Symara, José Bufará, Pedro Quarentei Sobrinho etc4.  

                               
4 Informações obtidas com o Sr. Jackson de Jesus Ribeiro, que disponibilizou material do seu arquivo 
pessoal para a pesquisa.  
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Figura 2: Mapa de localização do município de Ortigueira-PR. Elaborado por: Kleyton Kamogawa (2010). 
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No ano de 1921, pela Lei Estadual número 2030, foi criado o Distrito 

Judiciário de Queimadas, no município de Tibagi. Em 1943 foi elevado à categoria de 

Distrito Administrativo, mas teve sua denominação alterada para Ortigueira, em 

virtude da existência, no Estado da Bahia, de outra localidade com o nome de 

Queimadas. Sete anos mais tarde, Ortigueira passou a município, com o território 

desmembrado de Tibagi e acrescido de parte do território do município de Reserva. 

Hoje o município é constituído por 68 comunidades e cinco distritos administrativos: 

Lageado Bonito, Natingui, Monjolinho, Barreiro e Bairro dos França. Apesar de esta 

ser a divisão oficial, encontrada em sites da prefeitura e no IPARDES (Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), cabe ressaltar a polêmica 

que envolve essas denominações, pois, Lageado Seco, Natingui, Briolândia, Caetê, 

Vista Alegre, Monjolinho e Água da Pedra acabam sendo considerados como 

distritos de Ortigueira também. A confusão se deve em parte à existência de 

dezenas de comunidades espalhadas pela enorme extensão do município, onde 

algumas delas às vezes são consideradas como “comunidade”, “comunidade rural”, 

“bairro”, “distrito” ou “distrito rural”. Para esta pesquisa, utilizando-se por base os 

trabalhos de campos realizados, considerou-se Natingui e Briolândia como distritos 

rurais de Ortigueira, devido à sua localização, afastada do perímetro urbano. 

A origem do nome Ortigueira deve-se à existência da grande 

quantidade de plantas conhecidas pelo nome de "urtiga" que a região possui, porém, 

como na Bahia já existia uma cidade com o nome Urtigueira, foi conveniente utilizar 

Ortigueira para a cidade paranaense.  (IBGE, 2009).  

A população de Ortigueira é estimada em aproximadamente 25 mil 

habitantes, sendo que cerca de 8 mil estão na área urbana e quase 17 mil na área 

rural (IBGE, 2009). O município apresenta uma grande concentração de pequenos 

produtores, descendentes de alemães e ucranianos, além de migrantes de várias 

regiões do Paraná, como Castro e Tibagi, além de outros estados, como São Paulo, 

Rio de Janeiro e Bahia. Dentre as atividades econômicas desenvolvidas, destacam-

se a agricultura, a agropecuária, a apicultura e a cerâmica (ORTIGUEIRA, 2009).  
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No ano de 2000, o município de Ortigueira apresentou o pior Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do estado, 0, 6205. Dentre as 

possíveis causas, Alves (2004) aponta uma série de fatores, ligados, principalmente, 

à produção do espaço agrário ortigueirense, tais como: a grilagem de terras; a 

atividade econômica principal, baseada  na criação de porcos pelo sistema de safra6; 

a falta de políticas especificas voltadas para a valorização do homem no campo etc. 

Outro fator importante mencionado é relativo à drenagem e consumo da renda 

fundiária, explicado pela forte concentração de terras, na qual pecuaristas de outros 

municípios do Paraná acabam por não empregar a renda gerada em tal atividade no 

município  de Ortigueira, ou seja, grande parte do excedente acumulado, vai para 

outros municípios. 

A partir da década de 1960, a influência do setor privado no meio 

rural, contribuiu para que muitos fazendeiros vendessem suas propriedades e 

investissem no comércio da cidade7. Com isso, houve a valorização de 

determinadas regiões, culminando com um aglomerado maior de pessoas nestas 

áreas. Posteriormente, muitas casas acabaram sendo vendidas para uso comercial 

e a população acabou por se instalar em bairros mais distantes da cidade8. 

Dessa forma, o contexto de formação do município é marcado por 

desigualdades socioeconômicas e relações sociais conflituosas que, somados à 

desestruturação na organização do espaço urbano, influenciam também na 

                               
5 O Índice de Desenvolvimento Humano leva em consideração o PIB per capita, a longevidade e a 
educação. No caso da longevidade, utilizam-se números de expectativa de vida ao nascer. O item 
educação é medido pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de 
ensino. Já o PIB per capita é mensurado em dólar PPC (paridade do poder de compra, que elimina as 
diferenças de custo de vida entre os países). Estes três itens têm a mesma importância no índice, 
que varia de zero a um (PNUD, 2010). 
6 Segundo Boneti (apud MONDARDO, 2008, p. 8), o sistema de safras era um processo de “[...] 
engorda dos suínos criados soltos no mato, em mangueirão ou no meio de uma lavoura de milho”, até 
atingir o ponto necessário de crescimento e engorda, para ser comercializado. Quando os porcos 
atingiam o tamanho ideal para comercialização, eram vendidos aos safristas que, “[...] numa longa 
jornada a pé levavam a vara (manada de porcos) até o ponto de repasse aos frigoríficos ou aos 
centros consumidores” (Steca; Flores, apud MONDARDO, 2008, p. 8). 
7 A indústria Klabin de Papel e Celulose, embora instalada no município vizinho de Telêmaco Borba, 
atua em Ortigueira, onde aumenta a sua produção por intermédio de compras de áreas dos 
produtores e reflorestando-as com pinus (Pinus)  e eucalipto (Eucalyptus). Com a venda das 
propriedades, muitos produtores são expulsos do campo e alguns acabam se tornando trabalhadores 
assalariados para a própria empresa  (Kincheski e Souza apud ALVES, 2004). 
8 Informação obtida com o Sr. Jorge Teles da Silva, que disponibilizou seu arquivo, no qual o 
geógrafo vem realizando uma série de levantamentos sobre o município de Ortigueira e que até o ano 
de 2009, encontrava-se em fase de elaboração. 
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construção da memória social e coletiva da população, como será abordado mais 

adiante.  

 

 

2.2 Levantamento dos bens histórico-culturais de Ortigueira 

 

 

A importância de se fazer o resgate cultural, incluindo-se aí os 

valores e as tradições de determinada localidade se dá pela possibilidade de manter 

ativas as referências de identidade de um grupo social. Além disso, o resgate 

cultural pode despertar o interesse para os valores turísticos, pois os bens 

patrimoniais (tanto materiais quanto imateriais) portadores de referências histórico-

culturais, como por exemplo, museus, monumentos, obras de arte etc., acabam 

atraindo turistas para estas localidades (AJZENBERG, 2009). Soma-se a isso as 

experiências dos turistas que usufruem do patrimônio histórico-cultural como 

atrativo, ampliando seus conhecimentos e também enriquecendo seus valores sobre 

a cultura de cada localidade, ou seja acaba aprendendo sobre os aspectos históricos  

e culturais locais.  

 
[...] as atividades de turismo e lazer, quando utilizam o patrimônio [...] como 
recurso turístico e educativo, fazem com que o tempo de não trabalho seja 
também um tempo de fruição e aprendizado, não obstante propiciar o 
descanso, o entretenimento e a reconstituição do equilíbrio psico-fisiológico, 
o que é indispensável para retomar com vigor as atividades profissionais e 
tarefas cotidianas. (FUCKS, 2003, p. 2)  

 

Baseando-se em Beni (2001) podem-se subdividir os atrativos 

histórico-culturais, conforme o quadro 1. 
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I. Atrativos materiais II. Atrativos imateriais 

 

A. Monumentos 

 Arquitetura civil; 

 Arquitetura religiosa/funerária; 

 Arquitetura industrial/agrícola; 

 Arquitetura militar; 

 Ruínas (remanescentes); 

 Esculturas; 

 Pinturas; 

 Outros legados (bens móveis fixos 

ou não-fixos). 

 

 

A. Festas, comemorações e 
atividades 

 Religiosas;  

 Populares e folclóricas; 

 Cívicas. 

 

 

B. Sítios 

 Históricos; 

 Científicos. 

 

 

B. Gastronomia típica 

 Doces 

 Salgados 

 Frutas/Sucos/Bebidas 

 

C. Instituições culturais de estudo, 
pesquisa e lazer 

 Museus; 

 Bibliotecas; 

 Arquivos; 

 Institutos históricos e geográficos 

 

C. Artesanato 

 

D. Feiras e mercados 

 

Quadro 1: Classificação dos atrativos histórico-culturais. Adaptado de: Beni (2001) 
 
 



 
 

33

A pesquisa realizada em Ortigueira, durante o segundo semestre de 

2009, teve como objetivo principal o levantamento do patrimônio material da cidade, 

a fim de verificar quais eram as construções mais antigas e, a partir daí, verificar 

como se dá o processo de conservação da memória coletiva da cidade. As 

informações foram conseguidas através de entrevistas com moradores, 

especialmente os mais antigos da cidade, que puderam relatar as mudanças na 

paisagem e apontar registros materiais antigos que ainda permanecem na 

atualidade. Os próprios moradores indicavam possíves informantes no município 

que soubessem relatar a história local e tivessem alguns registros da memória, como 

fotos antigas. Durante as entrevistas, foram levantadas questões referentes a locais 

importantes do ponto de vista histórico e cultural para os moradores, que pudessem 

ser considerados como patrimônio do município.  

Verificou-se que algumas construções sofreram um processo de 

refuncionalização, enquanto outras desapareceram da paisagem. Partindo desse 

entendimento, buscou-se analisar a potencialidade dessas construções para o 

desenvolvimento da atividade turística na localidade.  

 

 

2.2.1 Patrimônio material 

 

 

Com relação ao patrimônio material de Ortigueira, foram 

identificadas algumas casas de pioneiros, todas construídas em madeira. 

Interessante ressaltar que, diferentemente do que ocorre em Londrina, onde o rápido 

desenvolvimento da região, somado à falta de interesse de se conservar as 

edificações em madeira, especialmente na área urbana da cidade, vêm propiciando 

constantes demolições, Ortigueira ainda possui um rico patrimônio arquitetônico 

intacto na sua área urbana. Neste aspecto, Feiber (2007, p. 5) chama a atenção 

para o fato que a “[...] arquitetura em madeira não tem sido valorizada por ainda 

possuir dentro de sua semiótica uma visão de insucesso, pobreza, como uma ‘coisa 

do passado rural’”, afirmação que condiz com a evolução da cidade de Londrina sob 
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a imagem de moderna e que vem sofrendo perdas sucessivas de casas de madeiras 

para ceder lugar às construções “modernas”.  

Zani (2005) explica que o Paraná foi um dos estados mais ricos em 

espécies e quantidades de madeira do país. Porém, a falta de racionalidade na 

exploração desses recursos contribuiu para o rápido desaparecimento da floresta. 

Dentre as espécies mais utilizadas, destacam-se o pinho-do-Paraná e a imbuia, ao 

norte do estado; já ao sul, as mais utilizadas eram peroba rosa, cedro, pau marfim, 

cabreúva, caviúna etc.  

Segundo Sánchez et. al. (1987), os indígenas foram os primeiros no 

Brasil a utilizar a madeira para construir habitações. Com a chegada dos 

colonizadores de outras regiões do mundo, o processo construtivo foi sendo 

alterado, pois seguiam tradições culturais diferentes. Por fim, com a abolição da 

escravatura no final do século XIX e a conseqüente vinda de imigrantes para suprir a 

mão de obra escrava, especialmente os alemães, italianos e poloneses no Paraná, 

ocorreram novas mudanças do ponto de vista arquitetônico, com o uso de diferentes 

técnicas e materiais de construção. 

 

 

Ao final do século XIX, a intensificação e mecanização da exploração 
madeireira e a instalação de serrarias, principalmente no sul do país, onde a 
matéria-prima era abundante, permitiu a padronização de elementos 
construtivos e a difusão da arquitetura em madeira. A casa de madeira 
tornou-se, então, tradicional nas paisagens paranaenses (SÁNCHEZ 
et.al., 1987, s.p., grifo nosso). 

 

Vários fatores, como a racionalidade, a funcionalidade e o baixo 

custo das casas de madeira contribuíram para sua rápida aceitação por grande parte 

da população, passando a ser “[...] expressão arquitetônica de uma tradição cultural” 

(SÁNCHEZ et. al., 1987, s.p.). 

No caso de Ortigueira, cuja colonização contou com a presença de 

imigrantes de várias nacionalidades, como alemães e ucranianos, as técnicas 

utilizadas na construção das primeiras casas de madeira acabam tendo 

peculiaridades e, por isso, devem ser conservadas como patrimônio do município. A 

presença das casas de madeira mais antiga evidencia as rugosidades, ou seja, 
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resquícios de antigas técnicas e de divisões do trabalho na paisagem atual. A 

comunidade alemã, por exemplo, foi uma das pioneiras do município, chegando, 

inclusive a construir a Colônia Augusta Vitória, em 19329. 

Cabe ressaltar que a presença de centenas de casas de madeira na 

cidade (inclusive casa novas) pode ser, ainda, reflexo da condição socioeconômica 

da cidade, visto que esta tem o menor IDH do estado, como explicado em tópicos 

anteriores. Mesmo assim, por ser um importante registro da memória da cidade, as 

casas pioneiras devem ser conservadas, mesmo porque, de acordo com relatos, 

algumas construções antigas importantes já foram demolidas, em virtude da 

ausência de políticas públicas de conservação do patrimônio no município. 

 

A arquitetura paranaense, por meio da arquitetura em madeira, técnica 
construtiva aprimorada por carpinteiros artesãos, é a memória cristalizada 
que revela o berço de nossa identidade cultural regional, portanto 
necessita da conscientização popular e de políticas públicas urgentes que 
possibilitem a sua preservação. (FEIBER, 2007, p. 10, grifo nosso)   

 

A permanência desse rico patrimônio arquitetônico em Ortigueira 

reúne dois aspectos: a forma material (aparência) e o signo (o seu significado), 

como cita Feiber (2007). Sendo assim, os indivíduos, a partir de sua própria história 

de vida, acabam (ou não) criando um elo com este objeto, como no caso das casas 

de madeira. A partir das entrevistas com alguns moradores, foi possível verificar a 

identificação que estes tinham com algumas casas, pois eram parte também da sua 

vida, um registro material da memória individual e coletiva dos moradores. É através 

da memória que se constrói a identidade de determinado grupo social, pois esta se 

vincula à própria história da cidade, onde os indivíduos reconhecem, em 

determinados objetos, a sua própria história de vida. Quando não se têm estes 

referenciais, a memória é perdida e, com isso, também não é possível visualizar as 

mudanças do espaço geográfico ao longo dos tempos, “[...] já que, muitas vezes, os 

objetos antigos são suprimidos da paisagem” (SANTOS, 1988, p. 24). 

Uma das casas de madeira que ainda se encontra com a mesma 

forma e função quando da sua construção situa-se na Avenida Laurindo Barbosa de 

                               
9 Informações obtidas com o Sr. Jackson de Jesus Ribeiro. 
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Macedo (ver figura 3). Esta casa pertencia à família de João Otávio Justus, pioneira 

no município. Ele chegou em Ortigueira em 1934, com os pais Gotlieb e Maria 

Catarina e passou a trabalhar com o cunhado no transporte de suínos para Ponta 

Grossa, que fica a aproximadamente 136 quilômetros do município.  Após casar-se 

com Maria de Lourdes Taques (descendente de outra família pioneira), abriu o 

primeiro açougue de Ortigueira, permanecendo na atividade até 1974, quando veio a 

falecer. Na atualidade, a casa da família encontra-se habitada e ainda é utilizada 

como residência, sendo referência para muitos moradores como um importante 

registro da memória do município10. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Uma das casas mais antigas de Ortigueira, na Avenida Laurindo Barbosa de 
Macedo. Fonte: A autora, 2009. 

 

Mais uma casa de madeira importante do ponto de vista histórico 

para o município é a que pertence a outra família Justus (ver figura 4). Esta casa 

localiza-se próxima à Vila Godoy, um pouco afastada do centro da cidade. Segundo 

alguns entrevistados, quando foi construída era uma das casas mais modernas em 
                               
10 Informações obtidas no acervo do Sr. Jackson de Jesus Ribeiro.  
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termos arquitetônicos de Ortigueira. O antigo proprietário, Antonio Justus, natural de 

Ponta Grossa, chegou ao município em 1932. Era comerciante e instalou uma loja 

de secos e molhados, além de participar ativamente da vida política de Ortigueira, 

concorrendo à candidatura de prefeito na primeira eleição e sendo eleito vereador 

entre os anos de 1963 e 1976 (ver figura 5). A casa da família é cercada de 

palmeiras, está localizada em um amplo terreno e, atualmente, encontra-se para 

alugar. Provavelmente, com a falta de locatários, o imóvel poderá ser vendido e 

perderá seu valor histórico, caso haja mudanças na sua forma. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 4: Considerada uma das casas mais monumentais quando da sua construção, a casa em 
madeira da família Justus, pioneira no município, encontra-se hoje para alugar. Fonte: A autora, 
2009. 
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Figura 5: Campanha política de Antonio Justus, concorrendo à prefeitura de Ortigueira, na década de 
1950. Fonte: Cedida por Vânia Grilo (Acervo pessoal, 2009).  

 

 

Outra edificação antiga encontrada em Ortigueira e que foi 

mencionada por vários entrevistados é a Igreja Matriz. Quando ainda tinha o nome 

de Queimadas, o município contava com visitas regulares de padres vindos de 

Tibagi para celebrar missas. Em 1916, Manoel Teixeira de Guimarães trouxe, do Rio 

de Janeiro, uma imagem de São Sebastião, do qual era devoto. Em 1918, foi 

construída a primeira capela do município, que tinha o referido santo como 

padroeiro11 (ver figura 6). Somente em abril de 1969 foi construída a Paróquia São 

Sebastião, atual Igreja Matriz, sendo que a construção do salão paroquial data dos 

anos de 1970, pelo construtor Arthur Zanon (ver figura 7). 

 

 

                               
11 Informações obtidas no acervo do Sr. Jackson de Jesus Ribeiro. 
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Figura 6: Igreja Matriz na sua forma original, na década de 1960. Fonte: Cedida por Vânia Grilo 
(Acervo pessoal, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7: Festa de São Sebastião na década de 1970. Ao fundo, observa-se a antiga Igreja Matriz, já 
com algumas mudanças na forma, como a presença de uma torre. Fonte: Cedida por Vânia Grilo 
(Acervo pessoal, 2009). 
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Em seu contexto histórico, a Paróquia de Ortigueira tem sua 

importância pelo fato de ter sido a primeira confiada à congregação dos Padres 

Cavanis no Brasil. A história dos irmãos Cavanis teve como marco o ano de 1802, 

quando iniciaram um movimento mariano, buscando uma experiência de formação 

humana e cristã em prol de crianças e jovens pobres de Veneza (PORTAL 

CAVANIS DO BRASIL, 2010). Atualmente, as atividades assistenciais da Paróquia 

São Sebastião estão voltadas para o Jardim de Infância Branca de Neve e Gaetana 

Sterni, em Vila Andradina. Também possui um espaço para festividades, o Horto 

Cavanis e a Casa do Menor Cavanis, que cuida de crianças carentes. 

Ao longo dos anos, a paróquia passou por várias transformações 

(ver figuras 8 e 9). A mais recente foi a inauguração da estátua de São Sebastião, 

padroeiro de Ortigueira, com dois metros de altura e um pedestal de 2,70 metros. 

Importante ressaltar que, mesmo com as transformações na sua forma original, a 

igreja mantém o mesmo altar da época em que sua construção era de madeira, o 

que demonstra, em parte, uma preocupação em se conservar a memória da 

edificação, já que o restante da construção foi modificado completamente (ver 

figuras 10 e 11). 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Figura 8: Igreja Matriz já com a sua forma atual. Fonte: Cedida por Vânia Grilo 
(Acervo pessoal, 2009). 
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Figura 9: Igreja Matriz nos dias atuais, com pintura nova e outros elementos, como a 
cruz e a estátua de São Sebastião. Fonte: Oliveira, 2009. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 10: À esquerda, ao fundo, o altar na antiga Igreja Matriz, ainda de madeira. Fonte: 
Cedida por Vânia Grilo (Acervo pessoal, 2009). Figura 11: À direita, o mesmo altar na atual 
Igreja. Fonte: A autora, 2009. 
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Outro ponto a ser destacado é que uma das iniciativas que mais vem 

contribuindo para o resgate da memória de Ortigueira surgiu justamente da Igreja 

Matriz. Por intermédio das Santas Missões Populares, a igreja recolheu, durante o 

ano de 2009, material histórico da população local, como fotos antigas, com o 

objetivo de resgatar a história da comunidade e da própria Igreja. Porém, verificou-

se que, com este trabalho, grande parte da população acabou se envolvendo com o 

resgate da sua própria história de vida, que se confunde com a história da cidade, 

conforme relatos de membros da igreja que participaram deste trabalho.  

Dentro deste trabalho de resgate da história da comunidade, muitas 

fotos antigas acabaram por se constituir em um importante registro de construções 

que foram importantes para o município, porém, acabaram sendo demolidas com o 

passar do tempo, como as igrejas de Serraria Santo Antonio e de Palmital dos Índios 

(ver figuras 12 e 13). Para Carlos (2007, p. 13), a destruição de alguns referenciais 

urbanos, ou seja, o “[...] desaparecimento das marcas do passado histórico na e da 

cidade [...]”, provoca um sentimento de estranheza na população e um 

empobrecimento das relações sociais, visto que a população necessita destes 

referenciais para reconhecer a cidade como parte da sua história. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Antiga Igreja de Serraria Santo Antonio, construção antiga, que 
não permaneceu na paisagem atual. Fonte: Cedida por Vânia Grilo (Acervo 
pessoal, 2009). 
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Figura 13: Antiga Igreja de Palmital dos Índios - uma das comunidades de 
Ortigueira - que também não existe mais. Fonte: Cedida por Vânia Grilo 
(Acervo pessoal, 2009). 

 

Outra igreja apontada pelos moradores como sendo antiga e que 

possui um forte elo de identidade com a população que mora nos bairros mais 

próximos ao seu entorno, é a Capela Nossa Senhora Aparecida, construída em 1979 

(ver figuras 14 e 15) e fundada pelo Padre Lívio Donaty. A Vila Godoy é um bairro de 

Ortigueira e teve como fundadores os loteadores Francisco Assis dos Santos, 

conhecido como Zezo e Adolfo Alves de Godoy, o Neguinho (KINCHESKI; SOUZA, 

198-).      
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Figura 14: Construção da Capela Nossa Senhora Aparecida, em 1979, na Vila dos 
Godoy. Fonte: Cedida por Jackson de Jesus Ribeiro (Acervo pessoal, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 15: A Capela, nos dias atuais. Ao longo das décadas foram feitas várias 
reformas, conseguidas, principalmente, pelo envolvimento dos fiéis. 
Fonte: Oliveira, 2009. 
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Outro prédio antigo em Ortigueira e que permanece com as 

características originais é onde funcionava a antiga prefeitura (ver figura 16). O 

prédio localizado na Avenida Laurindo Barbosa de Macedo foi construído na década 

de 1960 e abrigou a prefeitura até meados da década de 1990. A partir de um 

processo de refuncionalização, passou a ser a sede da Secretaria da Agricultura e 

da Secretaria do Meio Ambiente, permanecendo assim até o presente momento (ver 

figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Desfile na frente da antiga prefeitura de Ortigueira, à esquerda da foto. 
Fonte: Cedida por Vânia Grilo (Acervo pessoal, 2009). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 17: Prédio onde funciona as Secretarias de Agricultura e Abastecimento e de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Ortigueira. Verifica-se que a fachada 
continua a mesma de quando sediava a prefeitura. Fonte: A autora, 2009). 
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Alguns estabelecimentos de ensino também se destacam na 

paisagem de Ortigueira, pela sua importância histórica no desenvolvimento do 

município. A Escola Municipal Prefeito Nilson Gorsky foi construída em 1952 e ao 

longo dos anos foi mudando de nome. Entre 1968 e 1972, era denominada Escola 

Estadual Altair Mongruel; a partir de 1975, passou a ser chamada Grupo Escolar 

Castro Alves (ver figura 18). De 1978 até 2000 era chamada de Escola Estadual 

Castro Alves e neste mesmo ano, foi municipalizada, recebendo a denominação 

atual (ver figura 19), em homenagem ao ex-prefeito. Pela data de construção, não é 

difícil notar que grande parte dos moradores do município estudou na escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Grupo Escolar Castro Alves, na década de 1970. Atualmente é a Escola 
Municipal Prefeito Nilson Gorsky. Fonte: Cedida por Vânia Grilo (Acervo pessoal, 
2009). 
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Figura 19: A Escola Municipal Prefeito Nilson Gorsky, em 2009, ainda mantém a 
fachada semelhante à década de 1970. Fonte: A autora, 2009. 

 

Outro estabelecimento de ensino antigo em Ortigueira é o Colégio 

Estadual Altair Mongruel (ver figura 20). Iniciou suas atividades com denominação 

de Ginásio Laurindo Barboza de Macedo, em 1968. Assim como a Escola Nilson 

Gorsky, o colégio passou por várias mudanças no nome, até receber, em 1998 a 

denominação atual, homenagem a um educador pioneiro no ensino comercial no 

município de Ponta Grossa. Em julho do ano de 2009, o colégio sofreu danos 

materiais decorrentes de um incêndio e teve sua estrutura comprometida. Estima-se 

que mais de cinco mil livros que estavam na biblioteca tenham sido queimados, além 

de 28 computadores da sala de informática (COSTA, 2009). Posteriormente, 

descobriu-se que o incêndio foi causado por alguns alunos do próprio colégio, o que 

demonstra o descaso que muitas pessoas têm com o patrimônio público, prática que 

vem se tornando comum na sociedade contemporânea (POLÍCIA CIVIL DO 

PARANÁ, 2010).  
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Figura 20: Colégio Estadual Altair Mongruel, construído na década de 1960 e que, 
recentemente, foi alvo de um incêndio que danificou sua bilioteca.Fonte: A autora, 
2009. 

 

 

Durante os trabalhos de campo realizados no segundo semestre de 

2009, também foram visitados dois distritos rurais: Briolândia e Natingui (ver figura 

21 ). De acordo com as informações coletadas, Briolândia teve sua gênese no ano 

de 1964, e os primeiros moradores foram: Antonio Francisco Silveira, Manoel 

Marques Coutinho, Salvador Lorenço dos Santos, Manoel Costa Gomes e Francisco 

Lages. Esta pequena localidade caracteriza-se pela presença de casas antigas de 

madeira (ver figura 22), ruas de terra e alguns estabelecimentos comerciais que 

vendem artigos de primeira necessidade à população residente (alimentos, produtos 

de higiene e limpeza, miudezas em geral etc.). A atividade econômica principal é a 

agricultura, especialmente o plantio do milho, feijão e arroz e também a criação de 

suínos e bovinos (KINCHESKI; SOUZA, 198-).  Por meio de entrevistas com alguns 

moradores, verificou-se que muitos se queixam, especialmente, da falta de opção 

para o lazer, sendo voltado, principalmente para as festas das igrejas que 

eventualmente ocorrem.  
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Figura 21: Localização dos distritos rurais de Ortigueira-PR. Escala aproximada: 1: 750.000 

Fonte: Barreto, 2009. Adaptado de: Martins, 2009. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 22: As casas de madeira estão presente por toda Briolândia. Fonte: De Luca, 2009. 
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Dentre as inúmeras construções antigas, a que mais se destaca pela 

sua singularidade é a Capela São Pedro (ver figura 23). Diferente das outras igrejas 

mencionadas como importantes para a memória de Ortigueira, a capela é a única 

construída em madeira, permanecendo praticamente com a mesma forma desde 

sua construção. O terreno onde está localizada foi doado por um dos pioneiros, José 

Justino, em 1975. Dois anos mais tarde, no dia 10 de junho, a capela foi inaugurada 

e as celebrações, que antes eram realizadas em uma escola da localidade, 

passaram a acontecer ali. Ao fundo do terreno, foi construído um local para as 

realizações das festas da comunidade católica. Interessante destacar que também 

em Briolândia a comunidade está fazendo um trabalho de levantamento de registro 

da memória dessa igreja e da sua própria história, como o trabalho observado na 

área central de Ortigueira, feito pela Igreja Matriz. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Figura 23: Capela São Pedro, em Briolândia. Fonte: De Luca, 2009. 

 

Com relação ao distrito de Natingui, sua primeira denominação foi 

Bela Vista e tinha uma área que pertencia ao município de Tibagi (PR). Já nos anos 

de 1900, a região já era habitada, sendo os primeiros moradores: Amaro de Souza 

Filho, Eduardo Diniz e Salvador Nunes, muitos deles safristas, que levavam porcos 

até a região de Barra Bonita (atual Ibaiti, distante cerca de 160 quilômetros de 

Ortigueira).  
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Assim como Briolândia, Natingui conta com um comércio local, 

sendo que os serviços mais especializados geralmente são realizados na área 

central de Ortigueira ou em Ponta Grossa.  A principal atividade econômica é a 

agricultura, principalmente arroz, feijão, milho, algodão, além da criação de bovinos, 

caprinos e suínos (KINCHESKI; SOUZA, 198-).  A parte do lazer também fica restrita 

às festas que ocorrem nas igrejas, conforme informações obtidas com os 

entrevistados.  

Verifica-se que algumas residências sofreram um processo de 

refuncionalização, na qual passaram a ter uma função comercial, como é o caso da 

venda do Sr. Pedro Tuchinski que, há cerca de 30 anos, decidiu transformar a 

residência em uma pequena venda, onde comercializa produtos de primeira 

necessidade (ver figuras 24 e 25).  

 

 

 

 

 

1.1.1  

1.1.2  

1.1.3  

 

 

 
 
 
 
Figura 24: Residência que foi refuncionalizada para se tornar uma pequena venda. 
Fonte: De Luca, 2009. 
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Figura 25: Interior da venda, onde se comercializa produtos de primeira 
necessidade. Fonte: De Luca, 2009. 

 

 

Os atrativos histórico-culturais, apesar de possuírem características 

peculiares que atraem, especialmente turistas interessados na cultura local, também 

são visitados por turistas de outros segmentos, como por exemplo, pessoas que 

viajam a negócios etc. (CARVALHO, 2009). Sendo assim, os bens materiais, quando 

possuem uma referência histórica, podem se tornar importantes atrativos turísticos 

para as localidades e devem ser alvo de intervenções tanto do poder público e/ou 

privado (seja através de leis ou aquisição de bens patrimoniais) e, principalmente, da 

população residente para garantir a sua salvaguarda, visto que o patrimônio 

histórico-cultural se constitui em um importante legado para as gerações futuras. 
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3 O TURISMO COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 

3.1 Possibilidades de desenvolvimento do turismo em Ortigueira 

 

 

Com base nos levantamentos realizados, verificou-se que Ortigueira 

possui um acervo de patrimônio material, especialmente arquitetônico, expresso nas 

suas casas de madeira e também nas igrejas. Possivelmente pelo fato da população 

local ser carente com relação às condições sócio-econômicas, em virtude do baixo 

IDH-M do município, observa-se uma falta de motivação muito grande, no sentido de 

que a maioria dos entrevistados não reconhece a importância das construções mais 

antigas e também não as enxerga como uma possibilidade de manter viva a 

memória coletiva. 

Uma das possibilidades que se levanta é que o patrimônio 

(entendendo-se aí as construções mais antigas) está tão enraizado no cotidiano das 

pessoas que estas não o consideram importante do ponto de vista histórico-cultural. 

Este fator, certamente é um obstáculo para o entendimento da importância de 

conservar estes bens e, muito além, dificulta que estes sejam apropriados 

futuramente, pela atividade turística, por exemplo.  

Analisando-se o turismo enquanto fenômeno social, dois aspectos 

devem ser levados em consideração. O primeiro deles refere-se ao fato de que o 

turista busca localidades que ofereçam as atividades necessárias para preencher o 

seu tempo livre. O segundo aspecto a ser observado é de que maneira as 

localidades trabalham para atrair os turistas e, conseqüentemente, atender às suas 

necessidades. Um equilíbrio na relação destes dois aspectos contribui para que a 

localidade possa dinamizar a atividade turística (BARBOSA, 2005). 

Como explica Coriolano (2003, p. 25), “[...] o turismo, apesar de ser 

uma atividade atrelada especialmente aos grandes capitais, oferece oportunidade a 

pequenos comércios, empresas e negócios mais participativos [...]”. Dessa forma, 
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faz-se necessário também, valorizar o “[...] turismo interno, o doméstico que valoriza 

o lugar, que gera renda, que dinamiza a economia local, que protege o patrimônio 

natural, que recupera e preserva o patrimônio histórico-cultural” (op.cit, p. 25). 

É neste contexto que se pode falar em “turismo com base local”, 

levando-se em conta os aspetos que dinamizem os recursos locais e regionais, ou 

seja, pensar em microescala, atendendo às necessidades da população residente. 

Este processo deve envolver a participação das lideranças locais e pode contribuir 

para a ampliação do mercado de trabalho (RODRIGUES, 2002). 

 

O desenvolvimento local se define como um processo de mudança de 
mentalidade, de câmbio social, institucional e de troca de eixo na busca do 
desenvolvimento de médias, pequenas e micro-empresas, tendo em vista 
socializar as oportunidades e promover o desenvolvimento na escala 
humana. (CORIOLANO, 2003, p. 25) 

 

O município de Ortigueira possui sua base econômica vinculada à 

atividades agrícolas. Porém, atualmente, existe uma iniciativa por parte de alguns 

apicultores, especialmente, através de parcerias com o SEBRAE e SENAI de 

fomentar a atividade no município, tentando retomar a importância nacional que 

tinha há algumas décadas atrás. Isso caracteriza uma nova dinâmica sócio-espacial 

que vem ocorrendo na região, com possibilidade de dinamizar a produção de mel 

para níveis de exportação, fato que já vem ocorrendo em algumas iniciativas 

isoladas de produtores. Futuramente, poderiam ser pensados em roteiros turísticos 

para visitação nestas propriedades (ver figuras 26 a 29 ). 
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Figuras 26, 27, 28 e 29: Processo produtivo do mel na propriedade da D. Ana Mozuski.  
Fonte: Cedida por Ana Muzuski (Acervo pessoal, 2009). 

 

Através de levantamentos realizados, verificou-se também a ampla 

variedade de atrativos naturais que o município possui como a Cachoeira Véu da 

Noiva e a Serra Pelada. A Cachoeira Véu da Noiva (ver figuras 30 e 31) está 

localizada a cerca de 15 quilômetros do centro de Ortigueira e possui duas quedas 

de 124 metros (ORTIGUEIRA, 2009). Conforme sugere Barreto (2009), justamente 

por estar em uma área particular, poderiam ser desenvolvidas algumas atividades de 

lazer, como o rapel e o montanhismo12, além de banhos, que serviriam como uma 

fonte de renda para o proprietário e também na melhoria da visitação do lugar, visto 

que o acesso é livre. Já a chamada “Serra Pelada” (ver figura 32), na verdade, é 

uma formação rochosa que está localizada no mesmo local da Cachoeira Véu da 

Noiva. Um dos atrativos é a paisagem que pode ser observada do seu mirante 

                               
12 Grosso modo, o montanhismo se diferencia do rapel pelo fato do segundo utilizar cordas e 
equipamentos específicos para descidas verticais (BARRETO, 2009).   
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natural, além da possibilidade de serem realizadas também atividades voltadas ao 

turismo de aventura, como o rapel e o montanhismo (BARRETO, 2009). 

Neste sentido, é importante salientar que estes são apenas dois 

exemplos dos atrativos naturais do município, pois, além daqueles que já são 

divulgados pela prefeitura, como a Pedra Branca, o Salto Dito Gardiano, a Fazenda 

Três Cachoeiras e o Rio Barroso, outros locais com potencialidade turística, 

encontram-se em processo de inventariamento por integrantes do projeto, como as 

cavernas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figuras 30 e 31: Cachoeira Véu da Noiva, em Ortigueira. Fonte: Oliveira, 2009. 
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Figura 32: Vista parcial da Serra Pelada, em Ortigueira. Fonte: Oliveira, 2009. 

 

Outra peculiaridade do município são as festas religiosas, que 

ocorrem durante todo o ano. A Festa do Padroeiro de Ortigueira e a Festa de São 

Pedro, por exemplo, ocorrem desde a década de 1970 e são tradicionais no 

município (ver figura 33). Geralmente, as festas que a igreja católica promove, 

contam com a participação dos fiéis na arrecadação de alimentos e brindes e têm 

como principal objetivo o divertimento e a obtenção de recursos para manutenção e 

reparos das próprias igrejas. Já a igreja evangélica (Assembléia de Deus), organiza 

duas das maiores festas do município: Abala Ortigueira e Chama Viva, sendo que a 

primeira chega a contar com um público de 5 mil pessoas, vindas de várias partes 

da região. Com esse grande contingente de turistas que vem à Ortigueira com fins 

religiosos, poderia se pensar em alternativas para que os mesmo conheçam mais 

das atrações do município.  
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Figura 33: Convite para a Festa de São Pedro, na década de 
1970. Fonte: Cedida por Irmã Iria (Acervo pessoal, 2009). 

 

Bahl e Gonçalves (2009) explicam que, quando se analisa o caso do 

estado do Paraná, verifica-se que existe uma desigualdade econômica intra-estadual 

muito evidente. O estado, chamado comumente de “celeiro nacional” devido às 

safras recordes, possui grandes disparidades entre os municípios, tendo inclusive 

72% dos municípios com IDH-M inferior à média brasileira (ALVES, 2004). A maioria 

destes municípios tem sua economia atrelada às atividades rurais, como é o caso de 

Ortigueira, que concentra a maior parte da sua população na área rural.  

Entretanto, muitas propriedades rurais, na atualidade, vêm 

incrementando sua fonte de renda através do desenvolvimento das atividades 

turísticas. Conforme explica Calvente (2004, p. 22), “[...] as marcas do passado 

podem ser um atrativo turístico”, como por exemplo, as antigas fazendas de café, 

presentes no norte paranaense, na qual parte dessa infra estrutura pode vir a sofrer 

uma refuncionalização, como a transformação dos “[...] terreiros de secagem de café 

[em] áreas de lazer ou estacionamentos e vilas de colonos [em] alojamento para os 

turistas”. 

Esta nova realidade vem refletindo na concretização de projetos 

maiores, como o lançamento recente de rotas turísticas no norte do Paraná, pelo 
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Sebrae: a Rota do Café e a Rota do Agronegócio, que tem como objetivo “[...] criar 

um novo pólo de turismo no estado, focando na vocação da região, e abrir novas 

possibilidades aos produtores” (MENDONÇA, 2009, p. 4). 
 
 
Como atividade com potencial de gerar, além de ganhos econômicos, uma 
maior integração das comunidades locais e valorização da cultura, o turismo 
surge como uma opção que pode ser mais bem trabalhada para 
incrementar os índices de desenvolvimento humano [...], bem como frear o 
êxodo rural e melhorar a qualidade de vida das comunidades locais. (BAHL; 
GONÇALVES, 2009, p. 4) 

 

Assim, com relação ao patrimônio material, é imprescindível que 

este seja alvo de projetos de conservação, visto que Ortigueira não conta com lei 

específica de conservação do patrimônio. Verificou-se também, que o município não 

possui biblioteca municipal nem conta com museus, ou seja, não possui as 

chamadas “instituições de memória”, como denomina Abreu (1998). Este fato 

empobrece a história do município e dificulta o arquivamento de documentos 

importantes para a memória coletiva, como fotos e jornais antigos. Especificamente 

com relação ao patrimônio histórico-cultural, é necessário que a própria população 

local se interesse pela conservação destes bens e, principalmente, perceba a 

importância destes para as futuras gerações. 

Martins et. al (2006) explicam que a relação entre turismo e 

patrimônio cultural começou de forma oficial no Brasil, na década de 1920, quando 

Mario de Andrade e outros intelectuais da época viajaram para a cidade de Ouro 

Preto-MG, em algumas das viagens culturais que realizaram. Nesse processo de 

descoberta das riquezas nacionais, começou-se a estabelecer as bases para a 

elaboração de um documento com vistas à conservação das raízes históricas e 

culturais brasileiras, o que veio a ocorrer em 1937, no Governo de Getúlio Vargas. 

Este despertar para os atrativos histórico-culturais das localidades contribuiu para 

um novo segmento de turismo, o turismo cultural, que abrange “[...] as atividades 

turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do 

patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os 

bens materiais e imateriais da cultura” (BRASIL, 2006). Sendo assim, o chamado 

“turismo cultural” constitui-se hoje, em uma realidade para muitos municípios 



 
 

60

brasileiros, através da valorização das suas manifestações culturais, o que contribui 

também, para a auto-estima da população local (SCHNEIDER, 2006). 

No caso de Ortigueira, nota-se que o resgate da memória individual 

e coletiva, seja através de depoimentos dos moradores ou dos documentos 

coletados pelo projeto Missões Populares, aumentou a motivação da população com 

relação à sua própria história de vida. Isso se tornou evidente durante as entrevistas 

com os moradores, que se mostraram receptivos e entuasiasmados, fornecendo 

acervos pessoais e se esforçando em conseguir dados para esta pesquisa. Este, 

sem dúvida, é um passo essencial na compreensão da importância da manutenção 

dos valores históricos e culturais dos bens materiais e imateriais do município.  

Como já abordado, o Estado atua como aparelho de produção 

simbólica, o que explica, em parte, a escolha de determinadas edificações para 

serem conservadas em detrimento de outras que, a priori, tenham mais identidade 

com a população local. Indo mais além, pode-se dizer que, em geral, as construções 

eleitas para serem conservadas, são de uso público, como praças, igrejas etc. 

Dessa forma, as construções de uso residencial, como elencadas no inventário dos 

bens histórico-culturais de Ortigueira, apesar da importância como referencial 

identitário da população, acabam por não ser contempladas pelas ações 

conservacionistas, justamente porque o próprio proprietário não reconhece sua 

importância ou então não possui recursos suficientes para investir na sua 

restauração ou conservação.  

A exploração dos bens patrimoniais pela atividade turística fornece 

uma possibilidade de inverter a forte tendência de concentração da oferta turística 

junto ao litoral ou aos grandes centros urbanos, “[...] dispersando o turismo para o 

interior, para as pequenas cidades, com uma distribuição mais equitativa dos seus 

benefícios, funcionando assim como factor de criação de emprego e de revitalização 

das economias locais” (SILVA, 2009, s.p.). Isso pode auxiliar em benefícios 

referentes aos custos de conservação do patrimônio, já que muitas vezes o poder 

público não possui condições para tal.   
 
A atividade turística [pode] promove[r] uma melhoria na infra-estrutura local 
e na qualidade de vida dos moradores, aumentando o interesse deles pela 
sua cultura, hábitos, tradições e patrimônios históricos. É um despertar para 
a valorização de sua identidade cultural, ao mesmo tempo em que aumenta 
a atratividade do lugar. (MARÇÃO, 2009, p. 5) 
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Convém ressaltar que apesar de reconhecer a importância da 

conservação dos bens patrimoniais em Ortigueira e admitir que existe a 

possibilidade de usufruto desses bens para a atividade turística, isso não significa 

que o patrimônio histórico-cultural deva ser super valorizado no sentido de ser visto 

como a força motriz para o desenvolvimento local. Como, geralmente, o turismo não 

se detém a apenas um tipo de atrativo em uma determinada localidade, ou seja 

combina uma gama de elementos que atraem o turista, o ideal é combinar em uma 

mesma área, diversos tipos de elementos como “[...] paisagens naturais, trilhas para 

caminhadas [...] história representativa, museus, facilidades para a prática do 

turismo de aventura e [...] esportivo [etc.] (CALVENTE, 2004, p.46).  Dessa forma, 

faz-se necessário desenvolver estratégias para a criação de um trade turístico 

integrado, aliando os atrativos naturais, que são ainda pouco explorados e os bens 

culturais de Ortigueira, que podem servir de atrativo complementar para quem se 

hospeda na cidade.  

Esta é uma tarefa árdua, visto que os bens patrimoniais só são 

apreciados pelo turista, quando bem conservados, o que não é observado em 

Ortigueira, visto que muitas edificações encontram-se deterioradas em decorrência 

das intempéries ao longo dos anos, falta de conhecimento da população etc. Além 

disso, a maioria dos bens é de particulares e, sem trabalhos de educação para a 

comunidade que visem à conservação patrimonial, poucas pessoas acabam 

percebendo a importância de manter estas rugosidades na paisagem atual. 

Além das construções mais antigas e das festas, o inventário no 

município também demonstrou a existência de outros elementos culturais que 

merecem ser estudados mais detalhadamente em outros trabalhos. Primeiramente, 

a possível presença de ruínas de uma missão jesuíta, próximas ao Ribeirão Rosário, 

conforme indicações do Prof. Angelo Spoladore (FONSECA, 2009), o que evidencia 

ainda mais a importância de se conhecer e conservar os bens histórico-culturais. E 

destaca-se, por fim, a existência de duas reservas indígenas no município: Mococa e 

Queimadas. Na reserva de Queimadas (Aldeia do Campo) existem cerca de 570 

índios da etnia kaingang que vivem em uma área de 3.081 hectares. Já a reserva de 

Mococa (Aldeia Gamelão) possui cerca de 50 índios que vivem em uma área de 848 

hectares. A importância dessa etnia decorre do fato que estes foram os primeiros 

povos agricultores e ceramistas que chegaram ao Paraná, há quatro mil anos.  
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O interesse pela cultura indígena também pode contribuir para melhorar a 
qualidade de vida das comunidades nativas atuais. Isso porque a população 
se percebe herdeira de saberes que melhoram seu cotidiano, enriquecem a 
cultura popular, resgatam a memória coletiva e ampliam a cidadania. 
(PARELLADA et. al., 2006, p. 22) 

 

Importante ressaltar que a valorização da cultura indígena, por meio 

dos relatos dos mais velhos, dos modos de vida, incluindo-se aí os ritos, as 

tradições, a língua etc., contribuem para a manutenção do patrimônio histórico-

cultural. 

 

 

3.2 Alternativas para a conservação dos bens patrimoniais no município 

 

 

Na atualidade, observa-se uma tendência de valorização do passado 

das cidades. Seja através da mídia ou leis específicas, este processo vem se 

mostrando contínuo desde o final do século XX. Interessante notar que a 

preocupação com a conservação da memória das cidades não se restringe mais a 

núcleos urbanos antigos, como algumas cidades de Minas Gerais, por exemplo. 

Cada vez mais, as chamadas cidades novas, ou seja, com menos de cem anos de 

fundação, vem traçando estratégias de conservação patrimonial. 

 
O passado é uma das dimensões mais importantes da singularidade. 
Materializado na paisagem, preservado em “instituições de memória” , ou 
ainda vivo na cultura e no cotidiano dos lugares, não é de se estranhar, 
então, que seja ele  que vem dando o suporte mais sólido à essa procura de 
diferença. A busca de identidade dos lugares, tão lardeada nos dias de hoje, 
tem sido fundamentalmente uma busca de raízes, uma busca de passado. 
(ABREU, 1998, p. 79)   

 

 

Embora haja essa preocupação atual, muitas cidades ainda 

precisam de leis específicas para salvaguardar os bens patrimoniais. Entretanto, 

muitas vezes, isso se torna um empecilho, já que a demora na formulação e 
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aprovação de leis contribui para que não haja tempo necessário para a conservação 

de determinados bens patrimoniais, que acabam sendo demolidos. Sendo assim, 

observa-se em várias cidades brasileiras, o surgimento de alternativas não-oficiais 

que contribuem para a disseminação de valores na comunidade local visando à 

conservação dos bens patrimoniais. Muitas delas possuem um caráter educativo, 

como por exemplo, a Educação Patrimonial, que 

 

[...] consiste na implementação de ações educativas de investigação, 
apropriação e valorização do Patrimônio Cultural, um processo permanente 
e sistemático centrado nesse instrumento de afirmação da cidadania. A 
Educação Patrimonial procura descobrir os valores, costumes, hábitos, 
aspectos da vida, lendas, cultura material e particularidades de instalação 
no ambiente, a fim de revitalizá-los para que toda a comunidade tenha 
acesso a tais informações. (SILVA; BOMFIM; COSTA, 2009, p. 3) 

 

Através de processos educativos, pode-se valorizar e resgatar 

aspectos histórico-culturais das localidades.  Nesta perspectiva, a Educação 

Patrimonial contribui para o enaltecimento das especificidades locais, no sentido de 

valorizar a memória social, através da (re) descoberta por parte da população, dos 

seus costumes, hábitos, monumentos, edificações etc. Somente a partir do momento 

em que a comunidade local passa a perceber o local onde vive como sendo 

importante para si mesma e para os outros, é que se pode pensar na possibilidade 

de utilizar os bens patrimoniais como atrativos turísticos. Isso porque, para que haja 

a valorização do patrimônio, é necessário, primeiramente o seu (re) conhecimento. 

Este trabalho pode ser realizado através de parcerias com 

instituições de ensino superior, capacitando professores e/ou líderes comunitários 

para disseminar os valores relacionados à conservação patrimonial para a 

população local e também nas escolas, já que se trata de um processo de 

aprendizagem que deve ser trabalhado não somente em ambientes formais, mas 

também não-formais.  

 
[A] Educação Patrimonial [...] deve ultrapassar os muros da escola e se 
estender por toda a comunidade tornando-se um veículo de aproximação, 
conhecimento, integração e aprendizagem dos diversos atores sociais, 
objetivando o reconhecimento, a valorização e apropriação de sua herança 
cultural, proporcionando aos mesmos uma postura mais crítica e atuante na 
(re) construção de sua identidade e cidadania. (SILVA; BOMFIM; COSTA, 
2009, p.11) 
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A conservação patrimonial pode ser, ao mesmo tempo, causa e 

conseqüência da atividade turística, ou seja, em algumas cidades onde os bens 

patrimoniais começam a ser conservados, com políticas eficazes, passa-se a ter um 

maior interesse pela sua visitação, ao passo em que algumas cidades que já 

possuem um acervo histórico-cultural relevante, nas quais não são desenvolvidos 

trabalhos de conservação e, mesmo assim, atraem turistas, o poder público/privado 

passa a definir estratégias para sua conservação, visando a apropriação econômica 

dos bens. 

No município de Ortigueira, o que é verificado claramente é uma 

falta de valorização da memória coletiva. Através das entrevistas realizadas com 

moradores, é notória a importância da história ortigueirense para a sua população. O 

que deve ser feito é um trabalho de valorização da memória, pois, embora os 

entrevistados demonstrassem interesse em compartilhar sua história de vida, isso 

acaba não se concretizando em projetos maiores, como a construção de museu, 

biblioteca pública ou a disponibilização de um acervo na prefeitura, por exemplo. 

Todo o material histórico do município acaba ficando na posse dos moradores, que 

determinam a destinação desses documentos.  

Outra questão a ser levantada é a desestruturação do espaço 

urbano ortigueirense, caracterizado por uma área central bastante limitada em 

termos de expansão, com a presença de um comércio voltado basicamente a 

atender às necessidades locais e com bairros residenciais muito distantes uns dos 

outros, o que dificulta, de certa forma, uma articulação do ponto de vista simbólico, 

de todo o município. Essa pode ser uma das explicações para a dificuldade de se 

estabelecer uma identidade cultural ortigueirense, pois, cada bairro/distrito possui 

elementos próprios de identidade que acabam não correspondendo ao restante do 

município, ou seja, cada localidade possui elementos próprios materializados da sua 

cultura.  

Pelo desconhecimento e, soma-se aí a baixa motivação, como já 

citada, a população acaba não exaltando os aspectos culturais como parte 

integrante da sua vida e do município. A grande maioria das indicações de pontos 

turísticos em Ortigueira, por exemplo, fica relegada aos atrativos naturais, com 

exceção da Igreja Matriz. Logicamente, os aspectos naturais devem ser destacados 
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como principal atrativo do município, pois, de fato o são. Porém, seria interessante 

que o poder público se interessasse em desenvolver projetos de valorização da 

memória local, como a Educação Patrimonial que, ao mesmo tempo em que 

auxiliaria na compreensão, por parte da população, sobre a importância da 

conservação dos bens patrimoniais, também iria contribuir para a permanência de 

importantes construções antigas na paisagem atual. A valorização dos aspectos 

culturais de Ortigueira, como a construção de instituições de memória, também 

poderia servir de opção de lazer para a população local, que tanto reclama da falta 

de opções no município. Estas iniciativas também podem servir de atrativos 

turísticos complementares para os turistas que chegam à região, além de possibilitar 

a geração de empregos para a população residente.  

Até o presente momento, estes são os resultados do levantamento 

dos bens histórico-culturais de Ortigueira e da possibilidade de utilização dos 

mesmos como atrativo turístico complementar. Como já citado, existem outros 

aspectos culturais que merecem estudos mais detalhados, como as ruínas jesuítas e 

as aldeias indígenas. Entretanto, a consolidação das atividades voltadas para o 

turismo depende, essencialmente, de um planejamento e, acima de tudo, infra 

estrutura adequada. Como apontado por Barreto (2009), Ortigueira ainda carece da 

ampliação de serviços básicos como água e esgoto, além de sofrer com a 

dificuldade na coleta de lixo. Outro problema é que a acessibilidade em vários 

pontos do município é feita por estradas de terra, o que torna inviável o trânsito em 

dias de chuva. Conforme Calvente (2004), quando se trata do desenvolvimento do 

turismo nas localidades, deve-se levar em conta as facilidades e os acessos, logo, é 

imprescindível que o turista consiga se deslocar pela vasta extensão do município, a 

fim de usufruir de todas as opções que lhes são apresentadas, o que ainda não se 

aplica ao caso de Ortigueira.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O enfoque principal do trabalho foi apresentar os resultados de um 

levantamento dos bens histórico-culturais de Ortigueira-PR realizado no segundo 

semestre de 2009. Para abordar as questões culturais em um contexto geográfico, 

buscou-se, inicialmente, discutir a importância dos estudos culturais na geografia, 

visto que se trata de um tema pouco explorado na área. Muito embora já se 

encontrassem nos estudos de Ratzel e sua antropogeografia um componente 

cultural, somente com o surgimento da chamada Geografia Cultural, cujo 

representante principal foi Carl Sauer, é que os estudos culturais na ciência 

geográfica ganharam maiores propulsões.  

Neste trabalho, a cultura foi apresentada através de suas 

manifestações materiais (tangíveis) e imateriais (intangíveis), sendo mais enfatizada 

a primeira tipologia, pois, as edificações, monumentos, construções etc. são mais 

evidentes na paisagem e, por possuírem uma espacialidade fixa, portam significados 

que duram por gerações. Mesmo assim, a cultura material vai sendo modificada ao 

longo dos anos, justamente porque reflete as práticas sociais de um dado momento. 

Assim, se em tempo anteriores, determinado objeto geográfico tinha forma e função 

definida, a dinâmica sócio-espacial das cidades pode acabar por alterar estes 

elementos de acordo com as necessidades do presente. Verifica-se, entretanto, que 

algumas manifestações culturais materiais são tão relevantes para a sociedade, seja 

do ponto de vista econômico ou afetivo, entre outros, que acabam por permanecer 

durante muito tempo na paisagem. Esta permanência de determinados objetos 

antigos na atualidade faz com que o espaço possa ser entendido como uma 

acumulação de tempos desiguais, com objetos antigos e novos interagindo.  

Quando determinados objetos possuem uma particularidade com 

relação aos demais, especialmente quando carregam significados históricos e 

culturais relevantes para a sociedade, podem ser considerados como patrimônio 

histórico-cultural. Por se tratar de um termo polêmico conceitualmente, foi necessário 

apresentar algumas definições utilizadas por diferentes autores, de onde se optou 

pela utilização do termo “patrimônio histórico-cultural”. 
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Atualmente, os bens patrimoniais vão além de um sentido simbólico 

para a sociedade e, para muitas cidades, passou a se constituir em atrativo turístico. 

Assim, deu-se destaque à questão da subordinação da cultura ao capital e a 

possível descaracterização da cultura local frente à inserção da atividade turística 

em algumas localidades.  Dessa forma, o turismo pode, ao mesmo tempo, contribuir 

para a conservação do patrimônio histórico-cultural e também descaracterizar alguns 

aspectos culturais. Outra discussão apresentada foi o processo de globalização e 

uma possível homogeneização da cultura diante desta realidade. Evidencia-se, no 

entanto, que as especificidades dos lugares devem ser destacadas, especialmente 

quando se busca no turismo cultural uma alternativa para o desenvolvimento local. 

Partindo dessas constatações, abordou-se o recorte espacial do 

trabalho, no caso, o município de Ortigueira, contextualizando sua gênese que 

explica, em parte, o fato do mesmo ter o menor IDH-M do estado do Paraná. O 

intuito principal do estudo foi demonstrar que mesmo em um município carente, a 

história se faz presente nas edificações, em especial, nas casas de madeira e 

igrejas. Por esta razão, é necessário conservar este patrimônio não só para a 

população local, mas também para as pessoas que visitam o município. 

Pelo fato do município ter sua base econômica no setor agrícola, 

discutiu-se a possibilidade de desenvolver novas alternativas econômicas, como a 

inserção da atividade turística, tendo como fonte principal os atrativos naturais, como 

grutas e cachoeiras. Baseia-se então, no desenvolvimento local, ou seja, pensar em 

uma microescala na qual se busca conciliar a dinamização dos recursos locais, no 

caso, o potencial turístico, ao mesmo tempo em que a população residente também 

é beneficiada, especialmente na geração de emprego. 

O conjunto de todos os elementos naturais e culturais evidenciados 

demonstra que para que haja o desenvolvimento da atividade turística em Ortigueira 

é necessário planejamento, visando à integração de setores públicos e privados e, 

principalmente, o envolvimento da comunidade. Constatou-se, através das 

entrevistas, que a população ortigueirense ainda não se deu conta da importância do 

município não só em termos turísticos, mas também da sua própria história. Assim, 

optou-se por sugerir a utilização da Educação Patrimonial como metodologia voltada 

para a compreensão dos valores históricos e culturais da localidade. Através de 

atividades envolvendo ambientes formais e não-formais, toda a comunidade pode 
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perceber como é importante a conservação da memória local, não só nos seus 

acervos pessoais, mas na construção de instituições de memórias, como bibliotecas 

e museus. A partir dessa apropriação dos bens patrimoniais pela comunidade, torna-

se mais fácil o comprometimento da mesma no desenvolvimento de atividades 

turísticas.  
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