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RESUMO – O turismo é uma atividade que está sempre em crescimento, e para isso depende de 
pessoas que prestam serviços e daquelas que desfrutam dessa atividade. Para fomentar mais ainda 
a atividade turística, é necessário a sensibilização e  envolvimento da comunidade, seja na 
organização da mesma ou na divulgação de informações sobre seus atrativos. Com esse objetivo de 
divulgação, o Projeto Turismo e Comunidade, criou as oficinas Campos Gerais – Saiba Mais. 
Levando assim informações, que para muitos eram desconhecidas, e fomentando a divulgação dos 
atrativos de Ponta Grossa e região. Em um primeiro momento, foram escolhidas as temáticas para 
que assim se desenvolvesse a produção do material. Logo depois, foi realizada uma apresentação de 
teste, que foi muito bem recebida pelos alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI). 
Depois foram realizadas blitz  em pontos específicos da cidade, para divulgação das Oficinas e logo 
sua aplicação. Com isso, o projeto se estendeu ao ensino à distância, onde a procura foi significativa 
e houve uma troca de informações bastante satisfatória não só sobre as cidades do Paraná, mas 
também de cidades de Santa Catarina e São Paulo. Essas ações acarretaram no aperfeiçoamento 
não só das oficinas, mas dos acadêmicos que puderam colocar em prática aquilo que aprenderam 
em sala de aula.  
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Introdução 

 
O turismo, sendo uma atividade que está em constante crescimento, necessita de um 

planejamento e principalmente de pessoas que trabalhem para o seu desenvolvimento. Quando se 
fala em turismo logo pensa-se em deslocamento, mas o fator principal são as pessoas que 
movimentam a cadeia produtiva, seja por meio daqueles que prestam serviços ou que aqueles que 
desfrutam da atividade turística. Segundo Moesch (2000, p.9) turismo é:   

 
uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre produção e serviços, em cuja 
composição integram-se uma prática social com base cultural, com herança histórica, a um 
meio ambiente diverso, cartografia natural, relações sociais de hospitalidade, troca de 
informações interculturais. O somatório dessa dinâmica sócio-cultural gera um fenômeno 
recheado de objetividade/subjetividade, consumido por milhões de pessoas, como síntese: o 
produto turístico. 

 
Nesse contexto, pode-se dizer que não apenas o produto turístico deve ser planejado, mas 

também a comunidade deve estar preparada e auxiliar no desenvolvimento dessa atividade em sua 
cidade.  

Para que o turismo seja desenvolvido com sucesso é necessário que a comunidade seja 
sensibilizada e para que o processo de sensibilização seja eficiente, é preciso o desenvolvimento  da 
percepção de que um outro turismo será possível apenas em uma sociedade/comunidade 
participativa e atuante no que concerne ao conhecimento de suas realidades patrimoniais turísticas. 
Sensibilizar possibilita a cada morador, conhecer, valorizar e divulgar os seus atrativos naturais e 
culturais. 

Para que o processo de envolvimento e sensibilização coletiva para o desenvolvimento da 
atividade turística se concretize, é desejável que todos percebam o potencial turístico de sua cidade e 
ficar atentos para os princípios de melhorar a atividade, mesmo que seja na prestação de 
informações corretas.  

Com essa intenção, o Projeto Turismo e Comunidade, criou as oficinas Campos Gerais – 
Saiba Mais, com o objetivo de levar conhecimento para a comunidade, divulgando os atrativos de 
Ponta Grossa e Região. Para essas as oficinas, se partirá do princípio de que todas as localidades 
certamente têm atrativos, uns facilmente reconhecíveis, outros inesperadamente interessantes, 
porém muitas vezes as pessoas não conseguem sequer perceber o potencial de riqueza que está à 
sua volta. 

 
 

Objetivos 
 
Visa a interação dos acadêmicos com a comunidade, no sentido de repassar informações 

sobre o turismo regional, para que os próprios moradores saibam divulgar seus atrativos. Sendo 
assim, o objetivo deste artigo é apresentar as ações realizadas no decorrer do ano de 2012 e seus 
resultados. Onde pode-se então analisar a necessidade de preparar a comunidade para bem receber 
os turistas e passar informações sobre os atrativos de sua região.   

 
 
Metodologia 

 
A metodologia se caracteriza como bibliográfica, no que se refere ao embasamento teórico 

necessário para preparação das Oficinas Campos Gerais - Saiba Mais; visitas in loco no que diz 
respeito à aprofundar o conhecimento para repassar nas apresentações.  

 
 

Resultados 
 

  Com o crescente desenvolvimento do turismo e com a necessidade no quesito capacitação 
de informação ao turista, o Projeto de Extensão Turismo e Comunidade elaborou as Oficinas Campos 
Gerais Saiba Mais. Mesmo com um público inicial pequeno, as oficinas foram sendo aperfeiçoadas a 
cada apresentação com o auxílio dos alunos que participaram, além das pesquisas de satisfação que 
serviram de base para melhorar ainda mais os módulos que foram apresentados. 
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Com isso, o projeto se estendeu, alcançando o ensino a distância, onde houve uma procura 
significativa. Nessa fase, as oficinas abriram portas para o conhecimento sobre a região dos Campos 
Gerais bem como entre outras cidades do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A troca de 
informações foi bastante satisfatória, de modo que se pôde perceber a precariedade na falta de 
estímulos no setor e também o fomento do turismo em outros locais.  

Ação 1 – Desenvolvimento do material das oficinas Campos Gerais- Saiba Mais 
Para o desenvolvimento dessa ação, foram realizadas reuniões com os acadêmicos 

participantes do projeto os quais foram divididos em grupos, todos tendo um coordenador, cada grupo 
abordou um tema, sendo Localização, Economia, Eventos, Atrativos Culturais, Atrativos Naturais, e 
Curiosidades. 

Após a divisão dos grupos iniciou-se o processo de pesquisas a respeito dos atrativos que a 
região dos Campos Gerais oferece, sendo que foram abordados os de maior relevância do ponto de 
vista acadêmico. Houve também, a criação de frases de impacto para cada módulo, sendo elas, 
Localização: encontre os caminhos para os Campos Gerais; Economia: Campo, produção e 
tecnologia; Eventos: conheça os eventos que movimentam a nossa região; Atrativos Culturais: um 
prato cheio de cultura, histórias e tradição; Atrativos Naturais: conhecer, preservar e encantar, tudo 
em um só lugar; Curiosidades: conheça os segredos dos Campos Gerais. 

Ação 2 – Primeira aplicação das oficinas “Campos Gerais – Saiba Mais” (FASE TESTE) 
A pesquisa realizada pelos acadêmicos foi apresentada em forma de oficinas para os 

alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI), sendo que as mesmas foram divididas em 
módulos, que já foram citados na ação 1. Os acadêmicos prepararam a apresentação em formato de 
slides, levando o conteúdo aos alunos da UATI . 

Ação 3 – Desenvolvimento do vídeo de divulgação dos Campos Gerais 
Foram feitas gravações em forma de vídeo com imagens de atrativos turísticos de algumas 

cidades da região dos Campos Gerais; Gravação de depoimentos dos Pró–Reitores da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa; Gravação de ambientes internos e externos da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa. Foram desenvolvidos dois vídeos.  

O primeiro vídeo é referente à Universidade Estadual de Ponta Grossa com foco aos alunos 
do Ensino à Distância (EAD), onde neste, os alunos do projeto levantaram dados sobre a UEPG, 
como: Biblioteca Central (BICEN), Restaurante Universitário, Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), 
área geografica na qual a Universidade abrange, entre outros, para ser aplicado ao vídeo de 
demonstração da Universidade. A equipe de vídeo, juntamente com os alunos e professores, foram a 
Reitoria para gravar depoimentos do Reitor Sr. João Carlos Gomes; da Pró-Reitora de Graduação 
Graciete Tozetto Góes; do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Benjamim de Melo Carlvalho e 
da Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Culturais Gisele Alves de Sá Quimelli. 

O segundo vídeo é referente à região dos Campos Gerais. De início, os alunos fizeram um 
levantamento de dados referente à imigração dos Campos Gerais, suas histórias, costumes, etc, logo 
após buscaram informações sobre suas características ambientais, culturais, geográficas e os 
atrativos turísticos da região. Para finalização do vídeo “Turismo Campos Gerais” foram gravadas 
imagens nas cidades de Carambeí, Ponta Grossa e Castro, além de fotos de outras cidades da 
região. 

Ação 4 -  Blitz de divulgação das oficinas “Campos Gerais – Saiba Mais” 
Foram realizadas saídas dos acadêmicos com intuito de abordar a comunidade em geral 

para entrega de panfletos informativos à respeito das Oficinas Campos Gerais- Saiba Mais. 
As entregas de panfletagem aconteceram nas ruas Vicente Machado próximo ao Shopping 

Palladium, Balduíno Taques próximo ao colégio Júlio Teodorico e Avenida Bonifácio Vilela em frente 
à UEPG - Campus Central para motoristas e comunidade em geral. 

 
Ação 5 – Aplicação das oficinas “Campos Gerais – Saiba Mais” 
Foram realizadas pesquisas sobre os módulos apresentados nas oficinas, sendo eles: 

Atrativos Naturais, Atrativos Culturais, História e Localização, Economia, Eventos e Curiosidades. 
Dessa forma os acadêmicos preparam apresentações as quais foram levadas a comunidade em 
forma de oficinas, estas ocorreram nos dias 19 e 22 de setembro sendo duas oficinas por dia. As 
apresentações foram feitas com pessoas da comunidade em geral, acadêmicos de geografia, e 
também funcionários da universidade. 

Ação 6 – Desenvolvimento do curso de extensão à distância “Campos Gerais – Saiba Mais” 
O curso de extensão à distância “Campos Gerais – Saiba Mais” foi dividido em seis módulos 

contendo informações dos Campos Gerais, dentre eles: Localização; Economia; Eventos; Atrativos 
Culturais; Atrativos Naturais e Curiosidades. Foi ofertado conteúdo sobre cada um dos módulos, com 
intuito de transmitir conhecimento, de maneira que os alunos conseguissem interagir e com as 
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informações adquiridas, pudessem decorrer sobre os temas ao mesmo tempo em que explanavam 
sobre os locais em que residem e, desta forma, interagindo e acrescentando conhecimento.  

Além de conteúdo power point, foram desenvolvidos textos sobre os temas de cada 
unidade, assim como vídeos promocionais da região dos Campos Gerais e alguns links contendo 
informações relativas à todos os conteúdos. 

Ação 7 – Aplicação do curso de extensão à distância “Campos Gerais – Saiba Mais” 
O material de base para os acadêmicos do EaD foram os mesmos materiais utilizados nas 

oficinas presenciais além de artigos e vídeos que serviram de suporte para que estes viessem a 
realizar as atividades propostas. O material foi disponibilizado online em duas unidades. 

Os acadêmicos dos cursos EaD foram avaliados através de atividades e avaliações 
corrigidas pelos tutores EaD. Houve também a interação entre tutores, acadêmicos e professores 
para o esclarecimento de possíveis dúvidas. 

 

 

FIGURA 1 – Primeira aplicação das Oficinas. 

 
Fonte: Arquivo do Projeto. 
 

FIGURA 2 – Blitz para divulgação das Oficinas. 
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Fonte: Arquivo do Projeto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 3 – Aplicação das Oficinas. 

         
Fonte: Arquivo do Projeto. 
 

 
Conclusões 

 
Após a apresentação das ações realizadas pelos professores e acadêmicos participantes do 

Projeto Turismo e Comunidade, podemos considerar que os alunos obtiveram uma experiência que 
vai além da sala estando em contato direto com uma realidade diferente do mundo acadêmico. 

Sabe-se que um Projeto de Extensão caracteriza-se como a interação entre os acadêmicos 
com uma comunidade, sendo que a partir desta integração gere resultados positivos para ambos. 

Quando estabelecido este contato, os acadêmicos puderam apresentar seus conhecimentos 
sobre a atividade turística, além de aperfeiçoar a sua formação enquanto profissional. A comunidade 
também pode se beneficiar, aprendendo mais sobre temas ligados ao turismo e tendo uma 
experiência com a academia. 

Assim, conclui-se que as ações desenvolvidas dentro do Projeto Turismo e Comunidade 
durante o ano de 2012, foram de grande valia, pois os acadêmicos puderam apresentar temas 
aprendidos em sala de aula e prática, colaborando com sua experiência assim como a comunidade 
tendo conhecimento sobre o turismo de nossa região. 
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