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Resumo: O projeto Conhecendo PG teve seu início no ano de dois mil e onze, com a finalidade de levar 

grupos de escolas públicas municipais e estaduais e também entidades e associações de classe aos 

atrativos da cidade, através de saídas semanais, que acontecem nas terças e quintas-feiras, promovendo 

assim a conscientização, a preservação e a promoção dos mesmos. O projeto possui parceria com 

Secretaria Municipal de Turismo (SETUR), a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), a 

Fundação Araucária e a Viação Campos Gerais (VCG). No ano de 2019 foi inserido um novo atrativo aos 

roteiros, o estádio Germano Krüger sede do time pontagrossense Operário Ferroviário Esporte Clube. 

 

                                                           
1 Bolsista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Turismo 
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3  Professor participante e orientador do Projeto; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em 

Turismo (lbaptista@uepg.br). 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e 

pesquisas advindas da extensão universitária” 

Palavras-chave: Turismo, Ponta Grossa, Operário Ferroviário Esporte Clube. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Pesquisa e Competitividade para a ordenação territorial do Turismo – 5a Edição 

– Ação Projeto Conhecendo PG  

 

PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo são os alunos das escolas da rede pública municipal e estadual e 

também entidades e associações de classe. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 O município atingido pelo projeto e suas ações extencionistas é a cidade de 

Ponta Grossa. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 Os locais em que o projeto realiza as ações extencionistas são: o Mosteiro da 

Ressurreição, a Casa do Divino, a Paróquia São Sebastião, o Arautos do Evangelho, a 

Catedral Sant’Ana, a Praça Marechal Floriano Peixoto, a PROEX, o Museu Campos 

Gerais, a Casa da Memória, o Reservatório Botuquara da SANEPAR, a Biblioteca 

Pública Municipal Bruno Enei, o 13º BIB, o Operário Ferroviário Esporte Clube, a 

Mansão Villa Hilda, o Aeroporto Sant’Ana Comandante Antônio Amilton Beraldo, a 

Adega Porto Brazos e o Beaulieu do Brasil – Fábrica de Carpet. 

 

JUSTIFICATIVA 

A finalidade do Projeto Conhecendo PG é de levar grupos de escolas públicas 

municipais e estaduais e também entidades e associações de classe aos atrativos da 

cidade, dessa forma o projeto contribui com a promoção, a conscientização, e a 

preservação dos mesmos, além de incentivar futuras visitas. Com isso, esse trabalho 

contribuirá para pesquisas acadêmicas futuras e também denotará a importância do novo 

atrativo adicionado ao projeto. 
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OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar o novo atrativo adicionado aos 

roteiros do projeto conhecendo PG e sua relevância para o turismo da região. 

 

METODOLOGIA   

A metodologia utilizada para a realização desse trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica que “é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 

acessível ao público em geral” (VERGARA, 2003, P.48) e também a observação direta 

como participante do projeto. 

 

RESULTADOS 

O Projeto Conhecendo PG foi formado a partir de uma parceria entre a 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, 

que é a responsável pelo agendamento das saídas; a Viação Campos Gerais, empresa 

privada que operacionaliza o transporte público na cidade, e que fornece o transporte 

para o deslocamento até os atrativos; a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que 

disponibiliza conhecimento aos participantes do projeto e oportuniza aos acadêmicos do 

curso de Bacharelado em Turismo a vivência prática de roteiros durante o 

acompanhamento das visitas e a Fundação Araucária, que apoia o projeto com a 

disponibilização de bolsas de extensão. O projeto iniciou no ano de 2011, com o 

objetivo de levar os moradores de Ponta Grossa aos atrativos da cidade. Com duas 

saídas semanais, o projeto acontece durante as terças e quintas-feiras. 

Aos acadêmicos do curso de Bacharelado em Turismo da UEPG, cabe o 

monitoramento e a atuação como intérpretes para a compreensão e interação dos 

visitantes aos atrativos.  

As visitas ocorrem com roteiros pré-definidos divididos pelas seguintes 

categorias: Roteiro Natural, Roteiro Histórico Cultural, Roteiro Religioso e é possível 

também fazer o Roteiro Alternativo que é formado pela junção dos roteiros 

preteritamente citados. 
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No ano de 2019 o Estádio Germano Krüger, situado no Bairro de Oficinas, sede 

do time pontagrossense Operário Ferroviário Esporte Clube, foi incluído aos roteiros do 

projeto.  

De acordo com o site do Operário o time surgiu em 1 maio de 1912, tornando-o 

assim, segundo mais antigo do Paraná, formado por empregados da já extinta Rede 

Ferroviária Federal, portanto, um time de “Operários”, alcunha que se mantém no nome 

do time até os dias atuais. O clube teve sua primeira diretoria eleita em abril de 1913, 

onde foi escolhido seu primeiro nome Foot-ball Club Operário Ponta-Grossense, porém 

ele foi mudado em 1914 e 1920, até se chegar ao Operário Ferroviário Esporte Clube 

que se tornou definitivo somente em 1933. As cores utilizadas no seu uniforme 

representam as raças branca e negra, demonstrando que não há preconceito dentro do 

esporte. O mascote do time é um fantasma, devido a garra com que o time jogava, o que 

assuntava seus adversários, fazendo assim a relação com o fantasma. 

Ainda conforme o site do Operário o Estádio Germano Krüger foi construído 

durante o mandato de Germano Ewaldo Krüger, em um terreno próximo a rede 

ferroviária. O estádio foi inaugurado em 1941 e em 1960 recebeu o nome de seu 

idealizador em homenagem ao mesmo. Ele tem capacidade de 10.281 lugares, sendo 

dividido em arquibancadas e setores para os sócios, há também um espaço para sede 

social, alojamento dos atletas de base, piscina, campos para jogos dos sócios e 

estacionamento. 

Atualmente, o Operário Ferroviário Esporte Clube vive seu momento de maior 

apogeu na história. Após a conquista da primeira divisão do Campeonato Paranaense 

em 2015, o clube manteve sua estrutura e planejamento. Com acessos contínuos, o time 

conquistou vaga para a quarta divisão do campeonato nacional, onde sagrou-se campeão 

em 2017, disputando e vencendo mais uma vez o Campeonato Brasileiro da série C, em 

2018, o que lhe garantiu vaga à segunda divisão do nacional, o qual encontra-se em 

andamento no ano de 2019. 

Sua fama, de time com a “maior torcida do interior” é evidenciada em conversas 

com moradores locais, especialmente àqueles que viveram momentos de glória no 

passado. No entanto, com a ascensão do clube nos últimos quatro anos, os jovens 

também passaram a se identificar com o clube, sendo comum observar camisas do time 

em espaços públicos do município. 
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Assim, o interesse pela história e pela estrutura física do clube, são elementos 

que são destacados em visitas ao estádio, que podem contribuir para a ampliação da 

percepção deste patrimônio e alavancar o sentimento de pertencimento dos moradores 

quanto ao time que carrega consigo o nome da cidade pelas cinco regiões do Brasil. 

Dessa forma o Projeto Conhecendo PG colabora com a divulgação desses locais 

e também com o estímulo à próximas visitas, além disso as visitas incentivam os 

munícipes a preservar e conservar a cultura e o espaço onde vivem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O futebol está ligado diretamente a vida de todos os brasileiros, até mesmo 

daqueles que não se interessam tanto por esse esporte, trazer para o projeto a 

possibilidade da visita a um estádio que muitos deles não tiveram a oportunidade de 

conhecer e poder compreender um pouco sobre a história do time da cidade em que 

vivem, os conecta com a cultura do esporte e do próprio município.   

Com esse trabalho conclui-se que a inserção do Estádio Germano Krüger sede 

do time do Operário incentiva a conservação, a preservação e a promoção da cultura e 

do turismo da região, já que uma partida de futebol estimula a visita a cidade e 

consequentemente a seus atrativos e seus arredores.  

 

APOIO 

Fundação Araucária, Secretaria Municipal de Turismo (SETUR), Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e a Viação Campos Gerais (VCG). 
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