


CONHEÇA O PARQUE 
HISTÓRICO DE 

CARAMBEÍ

O Parque Histórico de Carambeí é uma instituição museal com 
caráter sociocultural educativo que visa resgatar, preservar 

e difundir a história e memória do município de Carambeí, as 
experiências que moldaram a cidade e sua gente. 

É o maior espaço museal histórico a céu aberto do Brasil 
em um terreno de 100 mil metros quadrados, utilizado como 
referência na resguarda e produção cultural, agindo como um 
condutor do desenvolvimento local com práticas do Turismo e 

a valorização da história dos Campos Gerais.



O MAIOR MUSEU 
HISTÓRICO A CÉU 

ABERTO DO BRASIL



ESTAMOS ENTRE OS 
CINCO MUSEUS MAIS 

VISITADOS DO SUL
Fonte: FVA IBRAM



SOMOS O SEGUNDO 
MUSEU MAIS 

VISITADO NO PARANÁ
Fonte: FVA IBRAM



O PÚBLICO
AVALIOU

Pelo quarto 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. 

SELO 
QUALIDADE NO 

TURISMO DO 
PARANÁ

A Parque Histórico atingiu os parâmetros de 
qualidade do Programa Selo de Qualidade no 

Turismo do Paraná, ciclo 2016/2017, e recebeu 
a certificação, que é um reconhecimento às 

organizações que investem em melhorias em seus 
processos de gestão e a qualidade na prestação de 

serviços.



COMPLEXO 
MUSEAL

Conheça os espaços que fazem do Parque Histórico 
de Carambeí um dos maiores museus do Brasil



JARDINS
FRONTAIS

COMPLEXO MUSEAL

CASA DA 
MEMÓRIA

COMPLEXO MUSEAL

Inaugurada em 1 de setembro de 
2001, a Casa da Memória foi a primeira 
ala museal do Parque Histórico de 
Carambeí. 

Anteriormente 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 construção 
histórica da cidade de Carambeí. 

Hoje a Casa da Memória comporta em 
suas instalações diversos ambientes 
dispostos em dois andares.

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. Por influência de um novo conceito paisagístico que surgiu no Brasil do 
século XX, influenciado principalmente por Roberto Burle Marx, e a adaptação ao novo ambiente, 
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 e disposição de plantas.

A ESSÊNCIA DO TRADICIONAL E DO INOVADOR



KOFFIEHUIS
COMPLEXO MUSEAL

LOJA DE 
SOUVENIRS

COMPLEXO MUSEAL

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.

Uma lembrança ou uma memória faz com 
que uma pessoa seja levada ao passado, 
a um lugar, a um evento. Essa lembrança 
tem um “regime de valor” em função do 
que ela representa para cada um de nós. A 
fascinação pela tradição de um povo tem 
sua origem no seu patrimônio cultural. 
Na loja de Souvenirs do Parque Histórico 
de Carambeí você encontra porcelanas 
típicas holandesas, os famosos Delft 
Blauw, produtos institucionais e 
artesanatos locais que remetem à cultura 
holandesa e brasileira.



VILA 
HISTÓRICA

COMPLEXO MUSEAL

MUSEU DO 
TRATOR

COMPLEXO MUSEAL

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.

Pautada na infraestrutura social e 
produtiva como base da formação atual 
do município de Carambeí, a unidade da 
Vila Histórica é uma ala museal composta 
de uma série de espaços caracterizados 
com acervos que expressam a experiência 
do fazer, como forma de reconhecimento 
no passado. 

O ambiente retrata por meio de 
reprodução, o primeiro núcleo social onde 
as famílias holandesas integraram-se 
à sociedade da época, construindo uma 
identidade própria por meio da agricultura 
e comércio com as cidades próximas.



PARQUE 
DAS ÁGUAS

COMPLEXO MUSEAL 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.



ACERVO

Pesquisa, preservação e difusão 
do Patrimônio



AMPLIANDO 
COLEÇÕES

ACERVO

DIGITALIZAÇÃO: 
A DEMOCRATIZAÇÃO 

DA MEMÓRIA

ACERVOA formação do acervo do Parque 
Histórico deu-se por doações 
da comunidade de imigrantes e 
conta com uma infinidade de itens 
de natureza variada: utensílios 
domésticos, móveis, fragmentos, 
representações imagéticas, livros, 
ferramentas, bens automobilísticos 
e de trações agrícolas. Estes itens 

constituem coleções etnográficas 
que permitem a reflexão dos 
testemunhos materiais e a 
importância e o valor documental, 
histórico e simbólico do acervo, 
possibilitando ao visitante 
compreender sobre os processos 
migratórios e a formação étnico 
social de Carambeí.



PUBLICAÇÕES 
E PESQUISA

ACERVO

ACERVO EM 
EXIBIÇÃO

ACERVO

Seguem duas linhas gerais de 
conhecimento: uma é dedicada ao 
trabalho técnico, artigos científicos e 
monografias que pensam o espaço 
museal, apontando tendências, 
práticas e possibilidades de atuação 
no setor, seus desafios, perspectivas 
e suas significações; a outra refere-
se ao conteúdo conceitual, ou seja, 
um prolongamento dos temas de 
abordagem do museu em pesquisas 
históricas.

GERANDO 
CONHECIMENTO

O museu possui um acervo 
com cerca de 30 mil peças 
que passam por um rigoroso 
e metodológico processo 
técnico de conservação 
preventiva e manutenção.



PROGRAMAÇÃO 
CULTURAL

Confira os eventos que 
aconteceram no decorrer de 2017





CARNAVAL 
NO PARQUE

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

ENCONTRO 
DE CARROS 

ANTIGOS

PROGRAMAÇÃO CULTURAL



DESFILE 
DO DIA DO 
TRABALHO

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

ARRAIÁ DO 
PARQUE

PROGRAMAÇÃO CULTURAL



MOTOPARQUE
PROGRAMAÇÃO CULTURAL

VISITA 
NOTURNA

PROGRAMAÇÃO CULTURAL



FESTIVAL DE 
TORTAS

PROGRAMAÇÃO CULTURAL



FEIRA 
MEDIEVAL

PROGRAMAÇÃO CULTURAL



NATAL NO 
PARQUE

PROGRAMAÇÃO CULTURAL





AÇÕES
GLOBAIS

Participamos de atividades que 
envolvem museus do mundo todo



MUSEUM 
WEEK

AÇÕES GLOBAIS

MUSEUM 
SELFIEDAY

AÇÕES GLOBAIS

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



ATIVIDADES 
DO IBRAM

As atividades do Instituto Brasileiro de Museus 
também englobam a programação anual do Parque



15º SEMANA NACIONAL 
DE MUSEUS

ATIVIDADES DO IBRAM

11º PRIMAVERA 
DE MUSEUS

ATIVIDADES DO IBRAM



POLÍTICAS

Acessibilidade e Democratização do Acesso



ACESSIBILIDADE
POLÍTICAS A instituição possui políticas inclusivas de acessibilidade, 

corrimãos, cadeiras de rodas a disposição para visitantes e 
carrinho elétrico para pessoas com dificuldade locomotora. 
Além dessa, a instituição implementou informações em braile 
em sua museografia, cardápios da confeitaria e restaurante. Há 

no espaço mesas adaptadas 
para cadeirantes. 

A administração busca treinar 
sua equipe para atender aos 
mais diversos grupos de 
portadores de necessidades 
especiais.

BRAILE
POLÍTICAS



TOUR 360º
DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO

A visita virtual em 360º possibilita que 
todos tenham acesso a esse produto 
cultural. Experimente em www.aphc.
com.br/tour-virtual-360/



PROJETOS

A implantação das ações contribui para o papel 
educacional da instituição.



MUSEU 
INTERATIVO

PROJETOS

A comunidade de imigrantes holandeses presente em 
Carambeí sempre se dedicou a manifestações culturais, como 
a música, dança e o teatro. Deste último, se tem registros das 
atividades a partir da década de 1950. 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 foram o incentivador 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.



UM RETRATO VIVO 
DA MEMÓRIA



OFICINA DE 
EXPERIÊNCIA CRIATIVA

PROJETOS

O Parque Histórico de Carambeí oportunizou 
um curso gratuito de curta duração, para 
público maior de 13 anos de idade, ministrado 
pelo profissional Eziquiel Ramos (Zek Ramos). 

O curso intitulado Oficina de Experiência 
Criativa teve como um dos principais 
objetivos trabalhar a percepção de pessoas 
interessadas na atuação teatral.

A OFICINA



GAME: AVENTURAS NO 
PARQUE

PROJETOS

Com ilustrações lúdicas que representam o cenário 
do Parque Histórico de Carambeí, o game educativo 
Aventuras no Parque com o auxílio das novas tecnologias 
busca envolver o público infanto-juvenil e aproxima-lo 
do museu. O jogo virtual lançado no mês de maio está 
cativando as crianças.

O passatempo está enquadrado na categoria de jogos 
de agilidade e ação, e busca testar as habilidades dos 
jogadores. 



PROJETOS

INTERCÂMBIO CULTURAL: 
VISITAS TÉCNICAS

MUSEU OSCAR 
NIEMEYER

29ª FESTURIS 
GRAMADO

CENTRO CULTURAL 
CASTROLANDA

MUSEU PARANAENSE CENTRO CULTURAL 
CASTROLANDA



EDUCATIVO

Ações e atividades do Núcleo Educativo 
que ocorreram durante o ano



MEU
MUSEU

EDUCATIVO

Visando tornar a exposição acessível para todos, lançamos um site 
com essa ação educativa. 

Você pode acessá-la no site www.aphc.com.br/meu-museu. 

EXPOSIÇÃO VIRTUAL 
COLABORATIVA



EDUCATIVO

SEMANA DO
FOLCLORE



EDUCATIVO

SEMANA DO
MEIO AMBIENTE



EXPOSIÇÕES

Exposições de 
longa e curta duração



EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

EXPOSIÇÃO DE 
BORBOLETAS

O acervo que possui mais de oito décadas é composto 
por 1.558 borboletas, 23 casulos, 304 besouros e 
demais insetos. As amostras estão divididas de acordo 
com a catalogação realizada pelo colecionador e estão 
expostas em 54 gavetas entomológicas.

ESPAÇO DA MEMÓRIA 
FEMININA

EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO



EXPOSIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO

EXPOSIÇÃO CIDADES 
DA EUROPA

MOSTRA DE MINI 
PRESÉPIOS

EXPOSIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO



MÍDIA E 
COMUNICAÇÃO

Ações de mídia e marketing, nas mais variadas 
plataformas, aproximando os mais diversos públicos.



MÍDIA E COMUNICAÇÃO

CAMPANHAS WEB





REDES 
SOCIAIS

MÍDIA E COMUNICAÇÃO



MÍDIA E COMUNICAÇÃO

REPORTAGENS EM 
TELEVISÃO



MÍDIA E COMUNICAÇÃO

REPERCUSSÃO NA 
MÍDIA



MÍDIA E COMUNICAÇÃO

REPERCUSSÃO NA 
MÍDIA



O PARQUE EM 
NÚMEROS

Percebe-se cada vez mais que o Parque Histórico se consolida como uma opção de 
lazer cultural na região. Cada vez mais é percebido o retorno do visitante que toma 

gosto pela prática da visitação em museus.



A instituição contabiliza e monitora anualmente a contagem 
de público visitante, usando de diversos métodos, como 
ingresso, livro de assinaturas e pulseiras para controle de 
público em eventos específicos. 
Segundo pesquisa FVA realizada pelo IBRAM, o museu 
ocupou a posição entre os cinco museus mais visitados na 

região sul do país, sendo o segundo museu mais visitado 
no Estado do Paraná. 

No ano de 2017, o Parque Histórico de Carambeí registrou 
121.000 VISITANTES, ultrapassando o número de visitas 
no ano anterior e demonstrando uma crescente constante. 

NÚMERO DE 
VISITANTES

TARIFAS, POLÍTICAS DE GRATUIDADE, INGRESSO 
SOCIAL E MEIA-ENTRADA.

MEDIDAS DE 
DEMOCRATIZAÇÃO 

DE ACESSO

A instituição ainda mantém em seu calendário anual 
de atividades Festas e Festivais com entrada gratuita. 
Possibilita também acesso livre e sem custos de taxa 
de visitação à Casa da Memória, primeira ala museal 
do complexo museal Parque Histórico de Carambeí, 
Café anexo, Souvenir e jardins frontais. 

Todas as ações educativas são gratuitas e livre de 
taxa de visitação. i

Possui ainda tour 360º em sítio de internet da 
instituição que possibilita a visitação em meio 
digital. 
i

Documentários e publicações realizados pelo 
museu estão disponíveis em sítio de internet da 
instituição de forma totalmente gratuita;
i



APOIO 
INSTITUCIONAL

A existência do Parque Histórico se concretizou devido 
à lei de incentivo fiscal a qual é imprescindível no 

fomento à cultura. 



APOIO INSTITUCIONAL

ESPAÇOS 
PERSONALIZADOS 
COM NOSSOS 
PARCEIROS

MUSEU DO LEITE

O Parque Histórico busca 
sempre valorizar seus 
parceiros culturais. Com 
base em um esforço 
mútuo de cooperação, 
disponibilizamos espaços 
ricos em informação, 
história, sustentabilidade, 
e interação, agregando 
valor às marcas e 
enriquecendo a visita do 
público que frequenta o 
local.

CASA DA MADEIRA

CASA DA SUSTENTABILIDADE



CASA DAS ÁGUAS

MUSEU DO TRATOR

CASA DAS 
BORBOLETAS



APOIO INSTITUCIONAL

NOSSOS PARCEIROS

FAÇA A DIFERENÇA, INVISTA 
NO PARQUE HISTÓRICO E 

COLHA RESULTADOS.




