


SEJA BEM VINDO AO
MAIOR MUSEU
HISTÓRICO A CÉU ABERTO

DO BRASIL
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 144.457
VISITANTES EM 2018 E 

198.570
NO SITE



CERTIFICADO DE
 EXCELÊNCIA

PELO PÚBLICO
Pelo quinto ano consecutivo recebemos o Certificado de Excelência do 

TripAdvisor cuja certificação foi criada em 2010. A premiação é concedida 
ao setor de turismo e hotelaria por avaliações feitas pelos visitantes 

destes estabelecimentos no site do TripAdvisor.



COMPLEXO
 MUSEAL



A mistura entre o clássico da imigração, juntamente com as 
influências locais do país compõem o belo cenário paisagístico 
no museu, o qual ganhou a essência do tradicional e do inovador, 
do passado e do presente. Podemos encontrar a utilização da 
 flora brasileira, com emprego de bromélias, arvores 
     frutíferas, e plantas tropicais, todas harmonizadas em um  
          conjunto de elementos que compõe a arquitetura do local.

CASA DA
MEMÓRIA

Inaugurada em 1 de setembro de 2001, a Casa da Memória foi 
a primeira ala museal do Parque Histórico de Carambeí.Anterior-
mente a mesma construção abrigava uma estrebaria, datada de 
1946. Atualmente dá lugar ao projeto de preservação da memória 
da colonização holandesa nos Campos Gerais e da própria cons-
trução histórica da cidade de Carambeí.Hoje a Casa da Memória 
comporta em suas instalações diversos ambientes dispostos em 
dois andares.

JARDINS



PONTE
DA INTEGRAÇÃO

A ponte pênsil veio da Holanda, como uma 
doação do banco holandês Rabobank, em 
comemoração ao Centenário da Imigração 
Holandesa no Brasil em 2011. Ela é erguida 
manualmente todo final de tarde ao encerrar 
o horário de visitação.  

CASA
HOLANDESA

A Casa Holandesa é uma edificação arquitetônica que simboliza a 
Era de Ouro da Holanda no período renascentista. A fachada e o 
interior da residência são representados pelos estilos, tradições, 
hábitos e costumes neerlandeses que aparecem em pinturas do 
famoso pintor Johannes Vermeer.



VILA
HISTÓRICA
Pautada na infraestrutura social e produtiva como base da forma-
ção atual do município de Carambeí, a unidade da Vila Histórica é 
uma ala museal composta de uma série de espaços caracterizados 
por acervos que expressam a experiência do fazer, como forma de 
reconhecimento no passado.O ambiente retrata por meio de re-
produção, o primeiro núcleo social onde as famílias holandesas in-
tegraram-se à sociedade da época. Dessa forma, a agricultura e o 
comércio com as cidades próximas contribuem para a construção 
de uma identidade própria.

KOFFIEHUIS
CONFEITARIA E 
RESTAURANTE

Famosos estabelecimentos holandeses, os Koffiehuis’ 
(literalmente casa de café) acomodam um ambiente 
aconchegante e amistoso. O Koffiehuis Confeitaria e Restaurante 
do Parque Histórico de Carambeí oferece gastronomia típica 
holandesa e indonésia em um espaço cultural que proporciona 
ao visitante conhecer a culinária local, que sofre uma grande 
influência dos pratos tradicionais da Holanda e se unem à 
gastronomia e aos sabores inusitados da Indonésia, resultando 
numa mistura de diferentes sensações, texturas, paladares e 
sotaques.



PARQUE
DAS ÁGUAS

Uma reprodução do famoso parque ambiental 
holandês Zaanse Schans. Aqui são retratadas as 
principais tecnologias e soluções holandesas no 
controle dos fluxos de água para o desenvolvimento 
sustentável. O local é composto por cinco edificações 
típicas holandesas: quatro pontes e canais. Seu 
interior abriga espaços temáticos dedicados a narrar 
questões importantes para a contemporaneidade, 
como sustentabilidade, cooperativismo, economia 
criativa e engenharia das águas.

Responsável por abrigar as máquinas que foram 
indispensáveis para o cultivo na região. Esta ala museal 
ilustra, por meio de seu acervo material, a relação do colono 
imigrante com a terra, o plantio e as práticas agrícolas. 

Neste local é possível observar as transformações 
tecnológicas no maquinário em uma linha do tempo que 
ilustra o contexto vivido pela comunidade imigrante na 
antiga Colônia Carambehy.

MUSEU DO
TRATOR



NOSSOS
 PROGRAMAS

 



PROGRAMA DE 
CULTURA 
ALIMENTAR
No ano de 2018, o museu teve uma programação especial 
toda direcionada à temática da alimentação. O Programa 
Cultura Alimentar norteou as atividades e eventos 
realizados pela instituição com o intuito de evidenciar os 
processos históricos atrelados às práticas alimentares e a 
própria formação sócio-cultural e econômica de Carambeí 
com a prática láctea. 



PROGRAMA 
EDUCATIVO

Nosso programa educativo consiste na dinamização da 
linguagem de nosso conteúdo para públicos específicos, 
utilizando métodos pedagógicos não formais em 
ambientes culturais, buscando atingir maior interação 
e mediação entre os campos da museologia e da 
educação. Por meio de atividades diversas, visamos 
à valorização do ser humano, da formação cidadã do 
indivíduo e das práticas sustentáveis. 

AÇÕES EDUCATIVAS

Turma do Parque - Teatro de Fantoches Parque nas Escolas- Formação de Plateia Oficina de Máscaras - Carnaval

Oficina de Pêssankas - Páscoa Teatro de Sombras Oficina Historiografia e Fotografia Resgate de brincadeiras antigas

Oficina Meio Ambiente Visita temática - Sustentabilidade Ação educativa - Futebol de botão



PROGRAMA 
MEMÓRIA
PLURAL

O programa Memória Plural foi desenvolvido 
levando em conta a necessidade de inclusão e 
representatividade de outras etnias que fizeram 
e fazem parte da história de Carambeí, assim 
como dos luso-brasileiros, muitos dos quais já 
moradores do entorno da então colônia. O intuito 
do programa consiste em preservar uma memória 
inclusiva e plural, não só de imigrantes holandeses 
como de italianos, alemães, poloneses, indonésios 
e portugueses. Comunidades e famílias de 
migrantes que fizeram parte da Colônia Carambehy. 
O programa contempla dois grandes projetos: 
“Vozes da História” e “História Visual”, ambos são 
instrumentos de extrema importância no processo 
de expansão e inserção das narrativas pessoais no 
discurso coletivo.  

VOZES DO 
PASSADO
Iniciamos recentemente uma série de 
entrevistas com o intuito de resgatar a memória 
da comunidade local em um projeto intitulado 
Vozes da História. O projeto acontece por meio 
de entrevistas realizadas com os imigrantes e 
seus descendentes, buscando um outro olhar 
na história de Carambeí que tenta englobar 
as outras etnias que fazem parte desta 
história. As entrevistas acontecem utilizando 
a metodologia de História Oral, na qual são 
coletados os depoimentos de vivência desses 
sujeitos históricos.

PESQUISA
A pesquisa é um elemento fundamental e 
essencial no desempenho do museu, ela é uma 
das bases conceituais do trabalho executado. 
Nossa equipe se debruça sobre várias linhas 
de pesquisas em assuntos relacionados à 
história das comunidades imigrantes na 
formação de Carambeí, temas transversais 
como a própria história dos Países Baixos e do 
campo técnico, ligado ao ofício em museus. 

HISTÓRIA
VISUAL

O Projeto busca estimular a população local 
a ceder o direito de pesquisa e veiculação 
de imagens históricas pessoais, álbuns de 
famílias e retratos da vida privada. Esta 
ação tem o propósito de ampliar o acervo 
imagético-fotográfico da instituição, inserindo 
no discurso oficial novos atores sociais e 
sujeitos históricos. O projeto é dividido em três 
momentos: I) Campanha de coleta de material 
II) Identificação e catalogação de material III) 
Digitalização e armazenamento de material.



MUSEU
INTERATIVO
A comunidade de imigrantes holandeses em Carambeí sempre 
se dedicou a manifestações culturais, como a música, dança e 
o teatro. A partir da década de 1950, há registros de atividades 
teatrais. Desta forma, a criação do projeto Museu Interativo, 
na Vila Histórica do Parque, era só uma questão de tempo.

A reconstituição das casas, escola, igreja e demais ambientes 
de trabalho e convívio foi um estímulo ideal para a comunidade 
impulsionar sua paixão pelo teatro. Em datas especiais e 
festividades, a Vila Histórica ganha vida e os moradores de 
Carambeí prestam uma homenagem ao passado, relembrando 
as famílias dos primeiros imigrantes que exerceram 
importantes papéis na comunidade.





PROGRAMAÇÃO
 CULTURAL

 





CARNAVAL
NO PARQUE

Como uma alternativa de tranquilidade fora do circuito da folia 
do feriado de carnaval, a instituição oferece a seus visitantes 
oficinas temáticas para o público infantil e atividades variadas 
em todos os dias da festividade.

PÁSCOA
NO PARQUE

A Páscoa no Parque tem como objetivo resgatar os costu-
mes e as tradições dos imigrantes locais, como a antiga brin-
cadeira “Zoek de Eieren - Caça aos ovos”; símbolo da tradi-
ção e cultura dos Países Baixos. 



FESTA
DOS IMIGRANTES

Criada em memória dos diferentes grupos étnicos 
formadores da sociedade carambeiense e dos Campos 
Gerais, a Festa dos Imigrantes busca celebrar a chegada 
dos imigrantes holandeses na Colônia de Carambehy, 
com o propósito de dar visibilidade às raízes dos demais 
imigrantes de outras nacionalidades. Desta forma, o 
evento possibilita a difusão da diversidade gastronômica 
tipicamente existente local e regional. Além disso, 
trabalhos artesanais e souvenires, propiciam a promoção 
de diferentes formas de identidade com apresentações 
e manifestações artístico-culturais.



ARRAIÁ
DO PARQUE

É comemorado no Brasil todo e tem como principal objetivo reunir 
a comunidade em um ambiente caloroso, a fim de difundir uma das 
maiores manifestações populares da cultura brasileira, que são os 
festejos Juninos/Julinos. O evento valoriza as tradições locais com a 
música caipira, a qual anima as quadrilhas com muito entusiasmo. 
Além disso, a comunidade pode desfrutar da gastronomia típica.



WORKSHOP
ESGRIMA HISTÓRICA

No dia 24 de março, o Parque Histórico recebeu o 
workshop de esgrima histórica e combate medieval da 
Academia Ordem do Grifo de Fogo de Curitiba, a ação 
diz respeito à prática realizada como atrativo da Feira 
Medieval e buscava apresentar a modalidade para 
entusiastas medievais. 

FESTIVAL DE
TORTAS

O Festival de Tortas é um evento que visa a difusão das 
práticas culinárias de confeitaria e o seu patrimônio 
imaterial, histórico-cultural. Em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Carambeí, a festividade é uma oportunidade 
para promover as tradições culinárias da região. 



FEIRA
MEDIEVAL

A Feira Medieval é uma atividade educativa, de caráter 
lúdico e teatral que busca trabalhar com o imaginário 
contemporâneo sobre a Idade Média.  Através de 
encenação, tem como o objetivo recriar um ambiente 
medieval com elementos históricos e fictícios, para 
que os visitantes possam interagir com as práticas 
medievais. 



NATAL
NO PARQUE

É realizado todos os anos como uma grande festa. As 
alas museais ganham contorno iluminado, aproximando 
o público das atividades do museu (visita noturna) e 
dando dinamismo à atuação da instituição. O evento 
acompanha uma programação cultural que promove 
o resgate histórico e cultural da comunidade, como 
encenações artísticas. 



SHOW DO
THIAGO BRADO

No dia 8 de abril, o Parque Histórico recebeu o show 
do cantor Thiago Brado e foi realizado pela Paróquia 
Imaculada Conceição de Carambeí. 

MUSEUMWEEK

Nos unimos a museus do mundo todo para participar 
do Museum Week, uma ação global que busca difundir 
o trabalho em museus, sua importância, preservação e 
democratização dessas instituições via redes sociais. 
A atividade é uma iniciativa de instituições culturais da 
França em parceria com o twitter. 



SEMANA
NACIONAL DE MUSEUS

COPA
NO PARQUE



PRIMAVERA
DE MUSEUS

INTERCÂMBIO CULTURAL 
VISITAS TÉCNICAS

Museu do Tropeiro - Castro
Associação dos Deficientes Físicos de 

Ponta Grossa Casa da Sinhara - Castro

Casa da Praça - Castro

Fazenda Capão Alto - Castro

Festuris - Gramado

Visita Técnica da Cocamar Visita da Consulesa da Holanda

Diretor do Museu Campos Gerais e 
Diretora do Museu Paulista



CAPACITAÇÃO PARA 
EDUCADORES

Foi realizada a capacitação de educadores e 
professores da rede municipal de educação para 
melhoria e intensificação da relação museu-escola 
no compromisso da formação cidadã.

TREINAMENTOS 
PARA A EQUIPE

O treinamento de equipe visa a 
capacitação do corpo técnico com 
abordagens sobre o conceito de 
memória, patrimônio, história 
local, acervo institucional e 
desdobramentos da narrativa 
apresentada no museu.

Workshop Culinário Sabores da 
Imigração

Treinamento - Gestão de Museus

Treinamento para realização de ações 
educativas

Treinamento - Saberes da mediação

Workshop Culinário Sabores da 
Imigração



 EXPOSIÇÕES
DO ANO

 



NOSSAS
EXPOSIÇÕES EXPOSIÇÕES

VIRTUAIS



DOCUMENTÁRIOS
PRODUZIDOS

EXPOSIÇÃO 
MESA POSTA

O chá e o café na cultura holandesa



EXPOSIÇÃO DE TELAS 
ASTRID JONKER

Quadros com a temática de felinos

MOSTRA 
FOTOGRÁFICA 
VÁRZEA

O futebol na colônia Carambehy



RETRATOS DA
INFÂNCIA
da imigração holandesa em Carambeí

Exposição e Mostra Fotográfica MOSTRA
KAMPEREN
Lazer e recreação na colônia 
Carambehy



EXPOSIÇÃO
MEMÓRIAS
DE VIAGENS

EXPOSIÇÃO
CASTROLANDA
O Parque Histórico recebeu a exposição 
itinerante do Centro Cultural Castrolanda 
sobre a produção leiteira.



POLÍTICAS
DE INCLUSÃO

 



CADEIRAS DE RODAS 
E RAMPAS DE 
ACESSO

VAGA PARA 
DEFICIENTES

CARRINHO 
ELÉTRICO

VISITAS DE
DEFICIENTES
FÍSICOS

VISITAS DE 
DEFICIENTES 

VISUAIS
CAPACITAÇÃO
DA EQUIPE

Associação dos Deficientes 
Físicos de Ponta Grossa

APADEV - Associação dos Pais e 
Amigos dos Deficientes visuais

A equipe visitou o centro da Associação dos 
Deficientes Físicos de Ponta Grossa



UTILIZAÇÃO DE PLACAS EM 

BRAILE

UM MUSEU PARA 

TODOS.

TOUR VIRTUAL
360°

DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO: TODOS PODEM CONHECER O PARQUE 
PELO SITE DE UMA FORMA INTERATIVA.



ENTRADA
GRATUITA

- Durante todas as quartas-feiras a entrada é 
gratuita para todos.

- Moradores da cidade cadastrados, funcionários 
da Prefeitura Municipal de Carambeí cadastrados, 
crianças até 6 anos, acompanhante necessário 
de pessoa com deficiência e pessoas acima de 60 
anos não pagam entrada.

ALMANAQUE DOS
IMIGRANTES



EXPOSIÇÕES 
VIRTUAIS

PUBLICAÇÕES
ONLINE

DEMOCRATIZAÇÃO 
DE ACESSO



MEDIDAS
DE SUSTENTABILIDADE

 



POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade é um dos nortes na execução do nosso 
trabalho, centrado nos princípios do tripé conceitual do so-
cial, ambiental e econômico.

Somos detentores do Selo Carbono Neutro, concedido em 
2011 pelo Instituto de Responsabilidade Socioambiental 
Chico Mendes. A construção da Vila Histórica, reprodução da 
antiga colônia de Carambeí foi realizada com o uso de madei-
ra de reflorestamento.

O Parque das Águas, ala temática inspirada no parque am-
biental holandês Zaanse Schans, tem como princípio expor 
alternativas no desenvolvimento ambiental e promover a 
conscientização ambiental para questões que envolvem a 
valorização do meio ambiente e o comprometimento de ati-
tudes voltadas à sua preservação.

CUIDANDO DO
MEIO AMBIENTE
A instituição realiza a captação de recursos 
hídricos da chuva, cultivo de horta orgânica, 
horta vertical, produção de compostagem e 
telhado verde. Há também um espaço chamado 
Casa da Sustentabilidade, construída com tijolos 
ecológicos e ambientada com materiais de reuso 
e descarte. Este ambiente busca despertar a 
consciência ecológica no visitante demonstrando 
a importância de pequenas ações como a 
coleta seletiva de lixo, a prática da reciclagem e 
reutilização de materiais.

Dedicamos uma semana do ano a atividades 
sócio-educativas. A Semana do Meio Ambiente 
busca abordar questões ambientais referentes 
ao uso adequado do solo, práticas de minimização 
de impactos negativos ao meio ambiente e 
conscientização sustentável.



LIXO
SELETIVO

HORTA 
ORGÂNICA

CONSCIENTIZAÇÃO

AMBIENTAL
TELHADO
VERDE

REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAIS

ENERGIA
SOLAR



MEDIDAS
ADOTADAS

Em parceria com o Koffiehuis – Confeitaria e Restaurante, 
anexo ao museu, adotamos algumas medidas:

• 90% do uso de iluminação é feito por lâmpadas de LED, 
diminuindo o impacto do consumo de energia;
• Latas de alumínio são vendidas e a renda é revertida para a 
confraternização dos funcionários;
• É realizada a seleção de lixo reciclável;
• O lixo reciclável vai para a COAPAM, cooperativa de reciclagem;
• O lixo orgânico vai para a compostagem da instituição, que 
posteriormente serve para adubo orgânico da horta e jardim;
• O óleo usado vai para a FOCAM, indústria e comércio de 
aditivos;
• Horta 100% orgânica;
• Uso de torneiras com temporizador nos banheiros;
• O lacre das latas de alumínio é guardado para trocar por 
cadeiras de rodas, campanha da RODONORTE, concessionária 
de rodovias.

MEDIDAS A SEREM
ADOTADAS
• Realização de workshops voltados à sociedade com o objetivo 
de ensinar preparos que utilizem a totalidade de alimentos, 
trabalhando a redução de desperdício;
• Ação educativa de Oficinas de Horta orgânica para público 
infantil;
• Instalação de placas e avisos aos clientes das medidas 
sustentáveis tomadas pela empresa;
• Prazo até 2020 para instalação de painéis solares para geração 
de energia limpa;
• Instalação de tanque coletor de água de chuva para uso não 
potável em pelo menos mais três pontos do complexo museal;
• Instalação de sensores em todas as torneiras;
• Instalação de arejadores em todas as torneiras da instituição;
• Instalação de sensores de luz em ambientes como banheiros;
• Buscar novas tecnologias no aperfeiçoamento de operações 
e processos da instituição, de modo a minimizar o impacto no 
meio ambiente;
• Incentivar o uso de meios de transporte não poluentes como 
bicicletas;



O PARQUE
NA MÍDIA

 



CAMPANHAS
DIGITAIS



www 198.570 visitantes

5.722 visualizações

34.000 curtidas
254.500 visualizações 
em vídeos

3.769 seguidores 
482 publicações

450 seguidores
2.764 tweets

MÍDIAS
SOCIAIS

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

PINTEREST

YOUTUBE

WEBSITE

Distribuindo ideias sobre 
culinária, atividades 
culturais e fotografias

REPORTAGENS
DE TELEVISÃO

Livro de Receitas - TV Cultura Feira Medieval - Programa Vem comigo

Cultura alimentar - Rede Massa Natal no Parque - RPC



Alimentação saudável no frio - RPC

REPORTAGENS
DE TELEVISÃO

História dos Imigrantes - Band Cidade

Conhecendo a história pela gastronomia - Rede Massa

REPORTAGENS
EM JORNAIS

Diário Dos Campos
17%

Diário Dos Campos Online
15%

Correio Dos Campos
11%

A REDE
7%

Jornal Da Manhã Online
7%

Jornal Da Manhã
6%

Página Um
3%

Ponta Grossa Convention 
& Visitors Bureau

3%

Correio Carambeiense
2%

Outros
29%

Total de 624 matérias publicadas totalizando um valor estimado de R$1.500.000,00 

Conheça as tradições holandesas de Carambeí com o ‘Estúdio C’



REPERCUSSÃO
NA MÍDIA



REPERCUSSÃO
NA MÍDIA



APOIO INSTITUCIONAL

NOSSOS PARCEIROS

FAÇA A DIFERENÇA, INVISTA 
NO PARQUE HISTÓRICO E 

COLHA RESULTADOS.




