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Introdução 
 

O mundo se revela – na sua forma existencial – em formatos, cores, atmosferas, 
texturas, enfim, numa exposição de formas que se auto-apresentam (HILLMAN, 1993,  
p. 14). A cidade faz parte desse universo. Nela, se escondem os mistérios da vida, se 
abre sua anima mundi. 
 O conhecido urbanista Kevin LYNCH, nascido em Chicago, Bacharel em 
Planejamento de Cidades pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em 
1947, nos oferece, em sua obra prima A Imagem da Cidade (2006) uma viagem pela 
’alma da cidade’ e destaca vários elementos que nos permitem acompanhar uma 
abordagem científica na descoberta dessa introspecção. Neste livro, no Capítulo 1, o 
autor inicia as suas observações da seguinte forma:  

         Olhar para as cidades pode dar um prazer especial, por mais comum que 
possa ser o panorama. Como obra arquitetônica, a cidade é uma construção 
no espaço, mas uma construção em grande escala; uma coisa só percebida 
no decorrer de longos períodos de tempo. O design de uma cidade é, 
portanto, uma arte temporal, mas raramente pode usar as seqüências 
controladas e limitadas de outras artes temporais, como a música, por 
exemplo. Em ocasiões diferentes e para pessoas diferentes, as seqüências 
são invertidas, interrompidas, abandonadas e atravessadas. A cidade é vista 
sob todas as luzes e condições atmosféricas possíveis (...). Cada cidadão tem 
vastas associações com alguma parte de sua cidade, e a imagem de cada um 
está impregnada de lembranças e significados (LYNCH, 2006, p. 1).  

 
Percebemos, assim, que não é apenas a cidade ideal, que nos revela sua alma, 

mas toda cidade que é expressão estética e formal do conjunto dos seus habitantes que 
formam sua ‘alma.’ Portanto, entendendo o papel desempenhado pelas ‘imagens 
urbanas’, examinaremos a imagem, a forma estética de uma cidade do interior do 
Estado do Paraná: Ponta Grossa.  

Ponta Grossa, caracterizada como uma cidade média do interior do Paraná, traz 
em seu bojo uma história viva de 185 anos, experienciada em sua arquitetura urbana, 
tais como: casas de madeira e de alvenaria; casarões; edificações em concreto e aço, 
igrejas, prédios modernos, praças, ruas, etc. Esse complexo urbano, patrimônio dos 
ponta-grossenses e de sua história existencial, impõe uma compreensão de estética, que 
não necessariamente representa beleza, mas que expressa a ideologia e evolução de uma 
forma em permanente modificação, fazendo com que cada época histórica apresente-se 
com sua lógica. 

De primeira vista, Ponta Grossa não oferece nada de extraordinário em termos 
estéticos na sua forma urbana. Muitos elementos da história da cidade já se desfizeram: 
o caminho das tropas, a antiga Catedral, a estrada de ferro com seu pátio central, sendo 
muitas vezes substituídos por prédios modernos e pós-modernos que não seguiram a 
semiótica antiga. Para seus moradores, subsiste um vazio estético, que se perde numa 
amnésia da sua história. 

O ambiente do antigo pátio da ferrovia transformou-se em palco de obras do 
modernismo funcional, como o Terminal Central, o Shopping Palladium, o Shopping 
Popular, o novo complexo esportivo para deficientes, a Cobertura da feira de ar aberta, 
dentre outros. Estas edificações caracterizam-se não pelo seu valor de beleza, mas sim, 



por sua funcionalidade (função política, inclusive), que se impõe em desrespeito ás 
sensibilidades estéticas da população. Estas construções são significativas em termos da 
sua expressão vivida, não de beleza, mas de sua estética funcionalista. 

Demonstra-se, neste caso, que a arquitetura da cidade, é carregada de símbolos, 
entretanto, o referencial da população, haja vista que é no espaço urbano que encontra-
se estigmatizada a sua história, não se acha mais no traçado das ruas, na arquitetura que 
compõe os edifícios e de todos os objetos que estão no seu entorno. É visível no Pátio 
Central da Ferrovia, que as novas edificações deixam uma bruma na arquitetura de 
madeira ao longo da antiga estrada; como por exemplo, no bairro de Olarias, onde 
moravam os antigos ferroviários da RFFSA; a antiga fábrica Wagner que encontra-se 
em obsolência; o conjunto da Escola Profissional Ferroviária Coronel Tibúrcio 
Cavalcanti, que se esconde hoje atrás de um cubo branco, quase sem janelas, em três 
andares; o Shopping Palladium, que há anos obscureceu a vista de um dos hospitais 
mais importantes da cidade, o  então Hospital 26 de Outubro (dos ferroviários); o 
Terminal Central com sua estrutura de um galpão com pilares de aço e telhado 
ondulado, ‘anula’ a antiga praça principal defronte à Estação Saudade. Destarte, são 
atos estéticos do governo municipal que apresentam seu próprio significado, que se 
mostra contrário à estética do grande período quando Ponta Grossa, na sua história, foi 
um dos grandes centros do Paraná. 

Destaque-se que a “arquitetura conta muito mais história do que as palavras, do 
que as aulas. É a aula viva, pública e permanentemente exposta” (DROPA, 1997, p. 
4).Rememorar a história da cidade significa legibilidade através de suas praças, que 
além das atividades econômicas, constituíam-se em pontos de encontro das pessoas, do 
footing, das conversas na saída dos cinemas e teatros. São espaços privilegiados para o 
exercício das sociabilidades públicas na cidade (CHAVES, 2001, p. 54). 

Ponta Grossa é, assim, um bom exemplo da vivência do homem moderno que 
parece não acostumar-se às formas e linhas dos objetos que dizem respeito aos períodos 
passados, parecendo-lhe os mesmos obsoletos e em muitos casos, ridículos 
(WARCHAVCHIK, 2006, p. 33). Este estilo de vida se espalha, sob a predominância 
dos grupos hegemônicos, através de prédios administrativos (comerciais e residenciais), 
assim como prédios religiosos, os quais tornam-se referências de padrões estéticos para 
todas as pessoas. Contudo, nos bairros, outros grupos sociais também se apropriam, 
transformam ou até mesmo desprezam os padrões vigentes e buscam soluções próprias 
no âmbito dos bairros da cidade, tornando-os um campo de diferenciação social (SAHR, 
p. 1-2). Tal diferenciação, que inclui a estética de Ponta Grossa, deve ser  observada 
tanto no centro da cidade como também nos bairros. 

 
 
 A Estética  Urbana de Ponta Grossa 
 

 A seguir, apresentaremos uma listagem dos principais tipos da arquitetura 
ocidental pós-arte greco-romana, os quais nos dão uma idéia da variação estética das 
edificações erigidas ao longo do tempo/espaço históricos em Ponta Grossa. 

 Para se ter uma idéia da dinâmica estética da nossa cidade, elegemos o quadro a 
seguir, no qual encontram-se especificados os estilos arquitetônicos universais:  
 
 
 
 
 



ESTILOS ARQUITETÔNICOS 

                Fonte: FREITAS. 
              
 Que tal empreendermos uma ‘viagem’ pelo espaço urbano de Ponta Grossa??!! 
Iniciemos pela Praça Marechal Floriano Peixoto, situada à Rua Marechal Deodoro, 
esquina com a Rua Engenheiro Schamber, no lugar mais alto da cidade, nos arredores 
da nova Catedral, conhecida no passado como Largo da Matriz (Sant’Ana); a mesma  
compõe um exemplo das manifestações religiosas que ali se realizavam. O principal 
encontro diz respeito aos ritos religiosos que aconteciam no dia 26 de julho, à Senhora 
Sant’Ana, padroeira da cidade e da região (GONÇALVES,1982). A festa de Sant’Ana 
tornou-se um símbolo do espaço religioso, um momento esperado de forma mágica 
pelos fiéis, que reunia a missa solene, a procissão, cantores e músicos, leilões e 
barraquinhas, fogos de artifício, cavalhadas e congadas, enfim, o evento possibilitava a 
irrupção da alegria e a construção de identidades (CHAVES, 2001, p. 66). A paróquia 
de Sant’Ana, além de representar um espaço sagrado, corresponde também a um 
exemplo clássico das fases seqüenciais dos estilos arquitetônicos de Ponta Grossa. Na 
década de 1820 aproximadamente, havia no local uma capela de madeira, que passa a 
substituir de forma gradativa as funções da Capela Santa Bárbara do Pitangui e da Casa 
de Telha, no Jardim Carvalho, fundada pelos tropeiros na rota de suas viagens. A 
Capela Santa Bárbara, construída em 1729 por padres jesuítas, os quais receberam a 
Fazenda Pitangui como Sesmaria, localizada à margem esquerda do Riacho São Miguel, 
um dos afluentes do Rio Pitangui, na Estrada Rural Ponta Grossa/Alagados, trata-se 
pois, de uma construção simples, feita de pau-a-pique e reboco, constitui um dos 
exemplos remanescentes desse período (SANTOS; POLON, 2005, p. 119). Fora 
tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2003. 

Na seqüência, uma edificação de taipa em estilo colonial, substitui o núcleo 
inicial da paróquia Sant’Ana e lembra o modelo tradicional português. Duas técnicas 
eram utilizadas para a sua edificação: à primeira convencionou-se chamar de taipa de 
pilão, porquanto o barro era amassado em uma fôrma constituída de duas tábuas 
paralelas com um pilão. A outra técnica recebeu o nome de taipa de sopapo, sendo que 
as construções eram feitas a partir de um tramado de madeira em que, duas pessoas, 
simultaneamente, deveriam lançar o barro no mesmo orifício (Diário dos Campos, 
1999, p. 05 B).  A próxima edificação, que corresponde à modificação da anterior, 
apresenta uma fachada barroca, com volutas no frontão e 3 pináculos. Construída no 
final do século XIX, de caráter eclético e reunindo elementos do neogótico com uma 
cúpula renascentista no coro, a quarta Matriz assim configurou-se (SAHR, p. 6). 



Todavia, esse símbolo histórico fora desarraigado da memória urbana em 1978, quando 
protestos populares não foram suficientes para conter a sua demolição. Vários fatores, 
dentre eles a verticalização da cidade, é apontada como umas das principais causas da 
dissolução da capela (LÖWEN SAHR, 1996, p. 13). A nova Matriz, representada pela 
Catedral, possui em sua constituição elementos que lembram o estilo pós-moderno e 
será caracterizada como tal na seqüência.  

Nesse momento histórico, a cidade apresenta uma visão tradicional como outras 
cidades paranaenses (e até outras cidades brasileiras). Forma-se em volta de uma praça 
larga de chão no topo do morro de Ponta Grossa com casas de taipa, branqueadas com 
cal nas paredes e cujos tetos são cobertos com telhas vermelhas. 

No reinado de D. Pedro II, no século XIX, as fachadas das casas de taipa 
receberam elementos do estilo neo-clássico, o qual difundiu-se do Rio de Janeiro sob a 
influência da missão francesa. Para FREITAS, tal estilo fora um retorno aos estilos 
arcaicos greco-romano e renascentista. O formalismo é refinado e dá ênfase aos frontões 
enquanto as principais guarnições nos edifícios. Opta por uma arquitetura racionalista, 
sóbria e maciça. Morfologicamente se liga aos preceitos lineares e plásticos do 
Renascimento. Os volumes geométricos regulares, solenes e com poucos ornamentos 
são predominantes. Nesse período, as casas térreas, por exemplo, transformaram 
precipuamente o beiral do teto de 4 águas e as janelas e portas receberam adornos 
clássicos com linhas retas. A Casa Lacerda, na Lapa e o Museu do Tropeiro, em Castro 
são considerados exemplos remanescentes desse período. O estilo arquitetônico das 
casas é usualmente denominado de Estilo Colonial ou Estilo Imperial Nacional, de 
caráter rústico-urbano (SAHR, p. 3). Afirma o professor que, em Ponta Grossa não 
encontramos nenhum remanescente que represente essa época, haja vista a intensa 
evolução urbana a partir dos anos 20.  
          As transformações espaciais e sociais da República Velha, proporcionaram a 
introdução na região de Ponta Grossa de um outro tipo de casa urbana, o qual fora 
trazido principalmente por imigrantes advindos da Rússia, da Áustria e da Prússia. 
Caracteriza-se a mesma por apresentar ao menos a fachada de alvenaria com duas 
águas, sendo que o beiral posicionava-se para a rua e uma das fachadas apresentava 
elementos clássicos. Tal estilo era predominante nos três Impérios Europeus, citados 
acima, daí a denominação de Estilo Imperial Europeu, também de caráter rústico-urbano 
(SAHR, p. 3). Datam desse momento histórico, as casas de madeira no entorno dos 
núcleos rurais de imigrantes que ocupavam o centro urbano. Isso era visível 
principalmente nos eixos: Uvaranas, Santa Luzia e Nova Rússia. Ainda hoje, tem-se no 
Bairro Nova Rússia, representados pelos armazéns antigos de comerciantes, o Estilo 
Imperial  Europeu mencionado. 

   As Igrejas também se destacavam por suas edificações. Pode-se afirmar que no 
Brasil, até o final do século XIX as igrejas rústicas coloniais se mantiveram 
referencialmente em construções de taipa, com poucos adornos mais especificamente os 
elementos representativos do barroco com a voluta no frontão. A imigração européia 
influenciara na arquitetura ou estilo neogótico presente nas igrejas, sendo os poloneses e 
alemães responsáveis pelas torres e janelas de ogiva e os italianos (com o campanile) no 
estilo neo-renascentista (SAHR, p. 3). O  barroco surgira em Roma no século XVII, 
concomitantemente à Contra-Reforma e seu representante máximo fora Caravaggio. A 
origem do termo significa grotesco, retorcido, irregular. A religiosidade se revela de 
forma dramática e drástica. Países protestantes como a Inglaterra, Holanda e Suécia não 
foram atingidos. Constitui uma reação contrária aos estilos anteriores e sua retórica é a 
do contraste, do exagero, da ostentação e dos artifícios cênicos. Busca atingir o 
esplendor no momento das liturgias em virtude da decoração interna das igrejas. Do 



ponto de vista técnico, há profusão de curvas, diagonais, jogos de luz e texturas. No 
Brasil-colônia e na América Latina fora conhecido como estilo colonial, o qual evitara a 
cúpula e buscava soluções econômicas (FREITAS). 

Entre 1910 até 1930, as casas ecléticas começam a transformar a cidade de Ponta 
Grossa, conquanto verdadeiras obras de arte são erigidas nesse período. De certa 
maneira, o ecletismo é uma revisão dos estilos anteriores de forma mesclada e com 
inovações na técnica e na concepção. A sua tipologia mais conhecida é a Ópera de 
Paris, de Charles Garnier (1861-1875). Em 1837 fora estabelecido na França a 
Comissão dos Monumentos Históricos, integrada por arquitetos clássicos, que chamam 
a atenção para a ‘arquitetura antiga’ e procuram progredir fazendo uso dos novos 
materiais à sua disposição, bem como às peculiaridades do clima e das funções. Da 
Antigüidade são buscadas as colunatas do Império Romano; da Grécia são trazidos os 
pórticos dóricos (FREITAS). Em Ponta Grossa, um dos principais exemplos é a Mansão 
Vila Hilda, localizada na esquina das Ruas Coronel Dulcídio e Júlia Wanderley. Fora 
construída por Henrique Thielen, industrial e comerciante e destaca-se pela imponência 
do conjunto: 600 metros quadrados de área, fortemente influenciado pela arquitetura 
francesa neoclássica e Art Noveau. Esse estilo surgira na Inglaterra por volta de 1870 e 
perdurou até 1920. Fora também denominado Style Lumière, em virtude da Exposição 
Universal de 1900 em Paris. Recebera influência das gravuras japonesas, do barroco 
alemão e do rococó francês. No Brasil, fora empregado na ornamentação do interior da 
Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. Se caracteriza pela exuberância decorativa, 
pelas formas ondulantes e elegantes. Formatos de folhagens e contornos sinuosos 
abundam. Se sobressaem os lírios aquáticos. Fora o primeiro movimento orientado para 
o design, daí sua elaboração exótica e seu sentido sempre ascencional, entrelaçado e 
sugere o movimento das árvores e das chamas. O belga Henry Van de Velde (1861-
1847) é um dos maiores expoentes da arquitetura Art Nouveau (FREITAS). A Vila 
Hilda em Ponta Grossa é composta por guirlandas sob as janelas e frisos de flores 
encadeadas sob a cornija superior, valorização dos pilares, torre com abóbada 
(renascentista), pinturas interiores que recriam a paisagem européia. 

Esta semiotização da fachada eclética acontece basicamente nas ruas de 
comércio (XV de Novembro e Avenida Vicente Machado), sendo um fenômeno 
principalmente restrito a classe hegemônica. Em 1911, a Avenida Vicente Machado 
exibia esse conjunto arquitetônico, formado por ‘casas ecléticas’ e em 1938 destacamos 
também o Palacete Osternack, atualmente, sede do HSBC. 

A possibilidade da reprodução dos estilos europeus torna-se, até para a elite 
luso-brasileira ponta-grossense um instrumento de auto-representação. Aderir a este 
estilo significa, para os membros da classe média, uma ascensão social. Assim, as 
fachadas tornam-se expressão cultural da dominação européia (principalmente francesa) 
e o padrão da cidade burguesa européia começa influenciar partes da cidade através 
dessas casas ampliadas e praças de encontro com jardinagem. De caráter 
exclusivamente urbano, o estilo eclético ornamental invadira a cidade principalmente as 
casas comerciais e as casas das classes mais abastadas do campo e dos imigrantes 
recém-chegados. Contrapondo-se aos estilos rústicos, com o intuito de recuperar o 
atraso arquitetônico imanente a era imperial, surgem os palacetes, os quais compunham 
um jogo de estilos arquitetônicos europeus. Fachadas neo-barrocas e neo-clássicas, 
apresentando elementos do Renascimento e do gótico foram encontrados em prédios 
como o Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa, situado à Rua Doutor Colares 
(SAHR, p. 3). Antiga residência de Amando Cypriano da Cunha, construída em meados 
de 1907, abrigou o então Ginásio Regente Feijó e o Instituto de Educação César Prieto 
Martinez, entre 1927 até 1984. Constitui-se de um espaço cultural que abriga 



exposições e produções artísticas e fora criado em 28 de agosto de 1986 e inaugurado 
em 15 de setembro de 1988 (Disponível em:  
pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Cultura_Cidad...). 

Enquanto um complexo de arquitetura eclética ornamental sobressai-se o prédio 
do então Colégio São Luiz, junto à Praça  Barão do Rio Branco. A fotografia data de 
1914, e em seu conteúdo figura o seguinte texto: “Palacete Residencial do Vigário da 
Parochia e Onde Funciona o Acreditado Colégio São Luiz”. Essa edificação sofrera 
modificações no decurso da história e recentemente constitui sede do Colégio Sant’Ana 
(CD Memória da Cidade). 

O Colégio Estadual Regente Feijó, fora construído em 1927 e inaugurado no 
mesmo ano pelo governo do Estado, consolidando-se na memória dos ponta-grossenses 
como marco da história do desenvolvimento da região. Situado à Praça Barão do Rio 
Branco, destaca-se no conjunto pela sobriedade e imponência de sua arquitetura. Com 
dois pavimentos essencialmente, compõe um exemplo clássico de ecletismo, com um 
repertório simples de ornamentações. O piso superior, arrematado por platibanda, 
dispõe de uma seqüência de janelas retangulares, ornamentadas com massa, sob e sobre 
os vãos. O piso inferior, repete a seqüência de aberturas do pavimento superior, com 
janelas de vergas levemente arqueadas (Governo do Estado do Paraná, 2006). 

Temos ainda, o prédio onde funcionava a antiga Prefeitura Municipal, localizada 
em 1942 à Avenida Vicente Machado, esquina com a Rua Augusto Ribas (antiga Rua 
das Tropas).  
 Podemos destacar no entorno da Praça Marechal Floriano Peixoto, o atual prédio 
da PROEX-UEPG, com três pavimentos (com mezzanino), isto é com um nível 
particular entre o piso térreo e o primeiro andar, rebaixado e, que não entra no cômputo 
total dos andares. No seu conjunto apresenta moldura e proporção das janelas neo-
renascentista. Esse prédio fora residência da família Naumann, em meados de 1936 e, 
posteriormente passou a ser a Sede do Telégrafo Nacional e do Terceiro Distrito 
Sanitário. À esquerda desse, em primeiro plano, destaca-se a antiga casa do Barão de 
Guaraúna. Nessa casa hospedou-se D. Pedro II, quando de sua visita à cidade. Hoje, 
nessa residência funciona o Quartel General do Exército. 

Entre 1890 até 1920 figura na maioria das edificações ornamentos 
geometrizados, proporcionando uma certa limpeza estilística aos olhos do observador, 
daí sua denominação de Estilo Eclético Geometrizado (SAHR, p. 4). O antigo prédio do 
Museu Campos Gerais, fora construído em local estratégico do ponto de vista social, 
econômico e político e, em 1928 o Fórum de Ponta Grossa começa a desempenhar as 
suas funções. Com ornamentos geométricos, arco pleno no térreo, imitação de pedra na 
soleira da janela, friso marcando um pavimento a outro, imitação de pilares romanos 
valorizando a esquina e os cantos do edifício, detalhe de arquitetura romana, acesso 
principal emoldurado por colunas coríntias e detalhes Art Nouveau. No interior 
podemos destacar os detalhes da escadaria e o trabalho de relevo no teto. O primeiro 
pavimento é ritmado por uma seqüência de vãos emoldurados, destacando-se à entrada 
uma grande porta vazada de ferro. No pavimento superior há uma seqüência de vãos à 
semelhança do primeiro andar, sobressaindo-se porém, a forma retangular com cantos 
curvos. Há destaque para as duas janelas rasgadas e abertas para as sacadas sobre a 
entrada e na esquina. A arquitetura materializada no conjunto do prédio exprime a 
afirmação da autoridade e do poder judiciário. Atualmente, o edifício encontra-se 
desativado, aguardando o processo de restauração, pois fora reconhecido como 
patrimônio cultural e tombado pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural do Paraná em 
1990. O Museu Campos Gerais da UEPG tem sede provisória no antigo Banco do 
Estado do Paraná (Banestado), à Rua Engenheiro Schamber (CONTIN, 2006; Governo 



do Estado do Paraná, 2006). 
Nas proximidades do atual Complexo Ambiental Governador Manoel Ribas, 

mais especificamente na Praça João Pessoa, observamos o segundo edifício da Estação 
de Passageiros, (hoje Estação Saudade), considerada de primeira classe, que fora 
construído entre 1899 e 1900. Com características arquitetônicas ecléticas e 
diversificação nos elementos decorativos, integra hoje o conjunto da então RFFSA 
tombado pelo Patrimônio Histórico do Paraná (III ENPPEX). 

              Nos Bairros Nova Rússia, Uvaranas e Oficinas podemos encontrar casas no Estilo 
Vernacular Eclético, as quais mantiveram-se predominantemente em madeira e que 
lembram estilos urbanos europeus. A platibanda, um pequeno mural que se sobrepõe ao 
beiral do teto e nos ornamentos acima das portas e das janelas constitui um exemplo e 
um detalhe de grande importância. Some-se a isso, a presença na entrada lateral ou na 
varanda dos chamados lambrequins (SAHR, p. 3-4). Tal  

                                   aparato faz parte da linguagem arquitetônica de diversos povos europeus (a 
palavra tem origem flamenga) e alimenta, entre conhecedores, uma espécie 
de entretenimento erudito que consiste em determinar a origem étnica de 
seus modelos: italianos, holandeses, ingleses, e, abundantes no Paraná, 
poloneses, alemães e ucranianos. O lambrequim servia, pelo menos de 
início, como pingadeira, orientando os filetes de água diretamente para o 
solo. Para cumprir com essa função, bastava  à fieira de lambrequins um 
desenho simples e uma localização rente ao beiral. No entanto, é comum 
encontrar geometrias marcadas por intrincados arremates, desenhos 
curvilíneos que, para prestigiar a estética, acabam por fragilizar a peça de 
madeira que, assim, necessita ser protegida do vento e da chuva.  Nesse 
caso, as peças recuaram em relação ao beiral, deixando de ser pingadeira e 
tornando-se elementos apenas de decoração. (IMAGUIRE JR., 2008).  

 
Entre 1900 e 1927 podemos observar a presença de lambrequins na estrutura 

arquitetural de Ponta Grossa, denotando dentre outros, a marca da imigração européia 
na cidade: Escola Alemã; Tiro de Guerra 21, cujo prédio constituía-se no local onde os 
jovens ponta-grossenses prestavam o serviço militar. À época estava situado na Rua das 
Tropas, hoje Rua Augusto Ribas. 

Já no governo de Getúlio Vargas passa a imperar no Brasil um novo estilo: o Art 
Déco, o qual permaneceu até os anos 50, principalmente nos prédios oficiais de classe 
média. Também chamado de Arte Nova, teve projeção especialmente em Chicago, 
Miami e Nova York. Busca inspiração na arte Mesopotâmica e Egípcia antiga. 
Apresenta formas  geométricas e escalonares. Pela simetria rememora os palácios do 
proto-renascimento, todavia, a ausência de ornamentação preconiza seu propósito 
funcional (FREITAS). Tivera a contribuição de pintores (John Graz, Di Cavalcanti, 
Antônio Gomide); escultores (Victor Brecheret); decoradores (Regina Gomide Graz). A 
expressão francesa, deriva da Exposition Internationale des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes, realizada em Paris em 1925. Desenvolveu-se sob a influência do 
Art Nouveau, da Bauhaus, do Cubismo, dos Ballets Russes de Diaghilev, conjugada aos 
desejos de sofisticação e originalidade. As mais significativas expressões do Art Déco 
na arquitetura podem ser encontradas nos arranha-céus americanos da época, como o 
Empire State Building (Shreve) e Lamb e Harmon (Nova York). (Disponível em: 
http://.pitoresco.com.br/art.). No Rio de Janeiro, por exemplo, encontramos a impressão 
desse estilo em vitrais, escadarias, decoração de calçamentos e letreiros. O Teatro 
Carlos Gomes (Praça Tiradentes), a Central do Brasil, entre muitos outros, 
compreendem marcas e motivos do Art Déco. (Disponível em:  
http://www.itaucultural.org.br/AplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=ter

http://www.itaucultural.org.br/AplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=term


m...). Em Ponta Grossa, o Art Déco dominou o conjunto urbano, tanto na área central 
como na periferia (SAHR, p. 4). Essa transformação atingiu principalmente o Centro 
Comercial (Rua XV de Novembro; Rua Dr. Colares e Avenida Vicente Machado). 
Ainda que a elite comercial preferisse casas que lembrassem estilos europeus ou norte-
americanos, a exemplo dos palacetes mediterrâneos, jesuíticos ou neo-normanos, entre 
outros, como se pode observar na Avenida Paula Xavier, o centro da cidade está tomado 
pelo estilo Art Déco. No entorno da Praça Marechal Floriano Peixoto, podemos fazer 
alusão à esse conteúdo estético citando o prédio onde funcionava a Escola Desafio 
(Educação Infantil e Ensino Fundamental); o Quartel do Exército; o prédio principal do 
Clube Ponta-Lagoa (antigo Clube Ponta-Grossense) (SAHR, p. 6). 

As igrejas também foram transformadas para o Art Déco: a Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus, também conhecida como ‘Igreja dos Polacos’, cujas fachadas 
representam um conglomerado de estilos: desde o Eclético, Art Déco, Moderno até o 
Pós-Moderno (SAHR, p. 7). Está localizada na Praça Barão de Guaraúna. A Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, sito à Rua Senador Pinheiro Machado, defronte à Praça 
Barão do Rio Branco, com elementos ecléticos de origem: neo-barrocos, neo-clássicos e 
neo-góticos, compõe um outro exemplo desse estilo. O primeiro templo fora construído 
por volta de 1852, quando a Irmandade do Rosário, que ora constituía-se por escravos 
negros, construiu uma capela em taipa e pilão. Num segundo momento, a edificação 
inaugurada em 1952, fora feita de alvenaria, em estilo romântico, com duas imponentes 
torres frontais e interior sóbrio, o qual lembrava as igrejas de Roma. Em 1961 os artistas 
húngaros, Américo e Eva Makle, pintam o altar-mor simbolizando os três mistérios do 
Rosário. Nas paredes laterais ainda existem dois altares e mosaicos bizantinos, os quais 
representam a via-sacra. (Disponível em: 
http://www.explorevale.com.br/rotadostropeiros/pontagrossa/turismo.htm). Não 
podemos deixar de mencionar também a Igreja Nossa Senhora da Conceição, a 
Igrejinha de Uvaranas , de influência italiana. 

 O Cine-Teatro Ópera, apresenta uma arquitetura inspirada no Art Déco, 
dominante na paisagem das Ruas XV de Novembro e Augusto Ribas. Fora construído 
em 1947, quando do início da verticalização da cidade, pelo fato de que esse local 
representava o ponto central do antigo comércio das Tropas. Fora o primeiro edifício a 
possuir um elevador, conquanto sua projeção tinha por finalidade a função residencial 
nos seus seis pavimentos e, no andar térreo, a sua função fora o Cine-Teatro. Quando da 
sua inauguração em 1950, havia a concorrência com o Cine Renascença e o Cine 
Império, grandes e luxuosos, no entanto apresentava um auditório para 1400 pessoas. 
Em 1997, o Cine-Teatro Ópera fechou e passou a ser sede de igrejas evangélicas até o 
ano 2000. Em 2001, o mesmo fora incluído no programa de reformas de cinemas e 
teatros, denominado Velho Cinema Novo, na gestão do governador Jayme Lerner. A 
inauguração ocorrera em dezembro de 2004 na gestão de Roberto Requião (governador) 
e Péricles de Holleben Mello (prefeito). Em janeiro de 2005, um incêndio viera a causar 
muitos danos no prédio, tendo o mesmo que passar por um processo de revitalização. 
Fora reinaugurado em dezembro de 2005 com Roberto Requião (governador) e Pedro 
Wosgrau Filho (prefeito). (Disponível em:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Cine-
Teatro_%C3%93pera). 

Na gestão do político visionário Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília, 
uma das alavancas de sua gestão, confere ao solo brasileiro um novo estilo 
arquitetônico: Internacional Moderno, denotando-lhe um ar nacionalista, o qual 
caracteriza-se por formas claras, teto plano e fachadas lisas  (SAHR, p.4-5). Também 
chamado de International Style, corresponde à arquitetura funcionalista praticada na 
primeira metade do século XX em todo o globo. Dentre os representantes mais 
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eminentes dessa categoria destacam-se: Le Corbusier, Walter Gropius e seus 
colaboradores da Bauhaus, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, entre outros mais.  
(Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/International_style_(arquitetura). 

A arquitetura moderna fora amplamente assimilada e baseada nos cinco pontos 
da arquitetura de Le Corbusier: os pilotis, os tetos-jardim, as janelas corridas, a fachada 
livre e a planta livre. Tais propostas inovadoras, as quais foram amplamente assimiladas 
por aqueles eminentes arquitetos,  revolucionaram todo o ambiente construído, por 
apresentar uma arquitetura geométrica que primava pela inovação e ao mesmo tempo 
era correspondente ao contexto histórico de desenvolvimento vigente. O uso de toda 
tecnologia possível e de materiais variados, com formas e volumes diferenciados, 
conferem uma beleza simples e funcional, proporcionando uma nova expressão 
arquitetônica (DELMONICO; REGO). Em discurso proferido aos seus leitores em 
1923, Le Corbusier adverte para o uso dos volumes simples; das superfícies definidas 
mediante as linhas diretrizes dos volumes; para o uso da planta enquanto um princípio 
gerador. Mais ainda: a arquitetura deve ser submetida às regras dos traçados 
geométricos, porquanto os elementos da nova arquitetura são reconhecidos pela 
indústria (naves, aeroplanos, automóveis) e a casa está sendo construída em série. Os 
pressupostos econômicos e técnicos implicam necessariamente em uma ‘revolução 
arquitetônica’ (BENEVOLO, 2006, p. 428-430).  Tal estilo privilegiara a unidade da 
forma, do aspecto, de maneira que as inclinações estéticas balizaram toda essa 
estilística. O uso de concreto e de áreas ininterruptas de vidro recebem especial atenção 
(FREITAS). O espaço urbano ideal para Le Corbusier é aquele possível de ser visto 
como um quadrado quadriculado, isto é, pelos vértices passam as estradas e dentro do 
quadrado encontram-se as quadras que constituem os quarteirões e encontram-se 
interligados por ‘tesourinhas’. Nos limites das ruas estão os terrenos abertos, as áreas 
verdes sobre as quais são edificadas prédios modernos (FREITAG, 2006, p. 61). 
   Em Ponta Grossa, podemos encontrar esse estilo principalmente nos prédios de 
altura considerável no centro da cidade, mais exatamente na Avenida Vicente Machado 
a partir de 1950: Edifício Bamerindus, Vila Velha, Gravina. Seguem-se nos anos 60 e 
70, a construção de alguns bancos nesse estilo como o Mercantil e o HSBC, assim como 
edificações oficiais como a Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Outrossim, o Centro Cívico (Ronda), o Fórum (Oficinas) e o novo Correio 
(Avenida Vicente Machado), constituem exemplares do International Style ponta-
grossense. 

Convém salientar que a Avenida Vicente Machado, constitui uma das principais 
vias de acesso da cidade, no entanto, durante muitos anos e ainda hoje apresenta um 
sério problema de poluição visual, dada pela presença de placas e fiação elétrica aérea. 
Desse modo, tem prejudicado a visão da arquitetura por parte dos observadores. De 
acordo com a Revista ACIPG  (2007, p. 18) e segundo observação in loco (2008), as 
obras de melhoria da infra-estrutura (revitalização) na referida via já se iniciaram, tendo 
amparo legal da Prefeitura Municipal. O projeto tem como objetivos a abertura de valas; 
a execução da fiação subterrânea; o fechamento das valas; a reconstituição de vias e 
passeios, os quais sejam adequados às normas de acessibilidade e inclusão dos cidadãos 
com necessidades especiais, particularmente com deficiência visual; a instalação do 
mobiliário urbano e de um novo sistema de sinalização, que inclui semáforos 
específicos para pedestres e deficientes visuais. Novas entradas de energia também 
serão feitas e haverá a substituição dos postes. O fato é que os comerciários aguardam 
essas melhorias há mais de 15 anos. Para se ter uma idéia, pela Avenida Vicente 
Machado, com cerca de 800 metros de extensão, circulam diariamente mais de 10 mil 
veículos. Então, a revitalização chegou no momento certo, haja vista que além de 



proporcionar um novo remodelado urbano e disciplinar a publicidade externa, contribui 
sem dúvida, para a preservação histórica de toda arquitetura que encontra-se presente no 
entorno da referida via. E para satisfação dos comerciários. Acima de tudo: 
 

Temos a oportunidade de transformar o nosso novo mundo urbano numa 
paisagem passível de imaginabilidade: visível, coerente e clara. Isso vai exigir 
uma nova atitude de parte do morador (...) e uma reformulação do meio em 
que ele vive. As novas formas, por sua vez, deverão ser agradáveis ao olhar, 
organizar-se nos diferentes níveis no tempo e no espaço e funcionar como 
símbolos da vida urbana (...). A maioria dos objetos que nos acostumamos a 
considerar belos (...), têm uma finalidade única. Há neles, através de um longo 
desenvolvimento ou da marca de uma vontade pessoal, uma ligação íntima, 
visível, entre o detalhe sutil e a estrutura total. Uma cidade é uma organização 
mutável e polivalente, um espaço com muitas funções, erguido por muitas 
mãos num período de tempo relativamente rápido. (LYNCH, 2006, p. 101).  
 

Residências da elite ponta-grossense também aderem rapidamente ao Estilo 
Internacional Moderno, conquanto suas casas são construídas em estilo bangalô. 
Também vários prédios intensificam o uso do solo urbano, de maneira a combinar as 
funções e residências principalmente das classes média e alta (SAHR, p. 5; 7). A classe 
alta da época se divide estilisticamente (até se pluraliza) e enquanto alguns preferem a 
inovação, outros se arraigam ainda a estilos ecléticos e pitorescos como, por exemplo, 
as casas jesuíticas com as suas colunas retorcidas na entrada, castelinhos, casas no estilo 
Normando, a exemplo da Casa da família Cunha, situada à Avenida Paula Xavier. Na 
periferia continuam, em outra temporalidade estilística, as casas padronizadas de 
construtoras em alvenaria e serrarias em madeira. Observa-se, assim, uma divisão entre 
casas mais funcionais e outras mais ornamentais, deixando a "ilustração" das formas 
como um elemento social de diferenciação.  

Esse estilo atingira seu auge na década de 80 com Robert Venturi, Philip 
Johnson e Michael Graves (Estados Unidos), Aldo Rossi (Itália), James Stirling e 
Michael Wilford (Inglaterra). Esses arquitetos se utilizaram de estratégias no sentido de 
reavaliar principalmente o papel da história na composição arquitetônica. Philip 
Johnson por exemplo, que antes defendia o Estilo Internacional, adotara uma postura 
irônica em seus projetos e se utilizara de um armário antigo como referência para o 
edifício da AT&T em Nova York. Outros arquitetos fizeram uso de padrões de 
ornamento e formas de composição antigas. Aldo Rossi, preocupou-se em relacionar o 
novo projeto com os edifícios já existentes, de modo a acompanhar a escala, a altura  e a 
modulação dos mesmos. A essa postura de unir o novo e o antigo convencionou-se 
chamar de Contextualismo. (Disponível em: 
http://www.alfe.com.br/pages/_arqE/estilo_posmod.htm).  

O Estilo Pós-Modernista é considerado uma renovação do ecletismo e busca 
valorizar o patrimônio cultural regional, como é o caso de centros históricos de cidades 
dos Campos Gerais, como: Lapa, Castro, Palmeira ou Tibagi (SAHR, p. 5). Para 
HARVEY (1992, p. 69), o pós-modernismo (na arquitetura e no projeto urbano) é 
considerado em sentido amplo como uma ruptura com o pensamento moderno de que o 
planejamento e o desenvolvimento  devem estar arraigados a planos urbanos de larga 
escala, de alcance metropolitano, racional e eficiente tecnologicamente. Ao invés disso, 
o pós-modernismo deve cultivar um conceito do ‘tecido urbano’ como algo 
fragmentado ou se preferir, um ‘palimpsesto’ de formas passadas superpostas umas às 
outras, assim como, uma ‘colagem’ de usos em voga, muitas vezes efêmeros,  Em Ponta 
Grossa, o exemplo mais proeminente é a nova Catedral, que procura combinar 
elementos do barroco e do gótico, presentes nas igrejas européias. Para CONTIN 



(2006), a Catedral possui átrio em laje parabólica, estrutura metálica, vitrais que 
lembram calda de pavão, torres nos cantos bem quadradas, pilares enfatizando a 
estrutura na parte mais baixa, aberturas verticais em arco pleno na tentativa de conferir 
um certo ritmo à arquitetura, torre central na abóbada imitando vitrais em acrílico 
(góticos). Em seu piso inferior existe uma cripta. No pavimento superior, encontra-se a 
Capela do Santíssimo e o Portal do Paraíso, o qual apresenta um mosaico de pedras, 
trabalho de rara beleza que fora realizado por um monge Beneditino.  

De 1990 até os dias atuais predomina a fase pós-moderna com destaque para as 
paisagens de consumo, como os shoppings e as grandes lojas, com o embelezamento 
das suas fachadas, grandes vitrines, etc. Além disso, observa-se nas habitações em geral 
uma organização estilística do espaço com muito mais flexibilidade (conforme 
observação in loco). Vale a pena afirmar que: 

 Uma perfeita  história da arquitetura é a história dos múltiplos coeficientes 
que informam a atividade edificatória através dos séculos e englobam quase 
toda a gama dos interesses humanos. A arquitetura corresponde a exigências 
de natureza tão diferentes que descrever adequadamente o seu 
desenvolvimento significa entender a própria história da civilização, dos 
numerosos fatores que a compõem e que, com a predominância ora de um 
ora de outro mas sempre com a presença de todos, geraram as diferentes 
concepções espaciais; é, pois, história e apreciação dos valores artísticos, 
isto é, das personalidades criadoras que, com base nesta cultura espacial ou 
neste gosto arquitetônico, produziram obras-primas, cuja excelência não é 
objeto de demonstração, e cujo conteúdo figurativo, por assim dizer, está 
presente como elemento da cultura ou do gosto da idade seguinte (ZEVI, 
2002, p. 53). 

 
Estas breves idéias mostram, que as fases estéticas delineadas para a arquitetura 

de Ponta Grossa, seguem evoluções nacionais e internacionais de gostos de morar e 
observar, integrando ou segregando através da diferenciação estilística a sociedade tanto 
em forma funcional, como política e social. Neste sentido, a cidade pode ser lida 
esteticamente como expressão de uma obra de arte, que prefigura, influencia, mas 
também responde a configuração social através do seu design urbano ao longo de sua 
história. Reúne o útil e o belo. 

 
 

Considerações Finais 
 
 
 As formas simbólicas grandiosas aqui citadas nada mais são que representações 

materiais de eventos passados e integram o meio ambiente construído, compondo de 
maneira marcante a paisagem  urbana. Foram concebidas e construídas com a finalidade 
de cumprir algumas funções ou para serem decodificadas. Dentre tais especificações 
figuram: a perpetuação de antigas tradições consideradas positivas (presente e futuro); a 
transmissão de valores de um determinado grupo (religioso, étnico, racial ou social) 
como se fossem de todos; a criação de ‘lugares de memória’, tendo por objetivo a 
coesão social  em torno de acontecimentos de um passado comum (CORRÊA, 2007, p. 
9-10). “Enfim, a memória coletiva se torna a própria transformação do espaço, a cargo 
da coletividade (ROSSI, 1998, p. 198).”  Uma cidade é pois, uma organização que a 
todo momento se transforma e agrega múltiplas funções, as quais se entrelaçam, 
conferindo ao design urbano uma singularidade ímpar. Faz parte da identidade cultural 
de cada cidadão. Da forma como esse ‘sente’ a sua cidade, o seu ‘mundo vivido’, os 
objetos referenciais que lhe asseguram o ‘desvendar’ dos seus mistérios ... ou não!!!!  



 Quem sabe rememorar a infância, que “andava por toda a cidade e também pelos 
sítios da redondeza, na companhia de amigos.” Quiçá, “a cidade da primeira vez. Do 
primeiro beijo, da primeira bebedeira, da primeira decepção amorosa” (SANCHES 
NETO, 2008, p. 2). É o infinito a se desvelar!!! 
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