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Ilha do Mel: eu fui lá eu!

Este livro é resultado do projeto “Patrimônio nota 10!” – 

iniciativa de educação patrimonial promovida pela 

Superintendência do Iphan – PR.

Em novembro de 2009, nas escolas das comunidades de 

Encantadas e Brasília, trabalhou-se noções de patrimônio 

cultural e a importância de conhecer, respeitar e saber contar 

a própria história.

O patrimônio material, imaterial e natural da Ilha do Mel 

foram temas abordados durante a execução do projeto. O 

papel dos jovens como detentores de conhecimento e 

responsáveis por repassá-lo às futuras gerações de nativos e 

aos visitantes foi uma das vertentes centrais do trabalho.

As crianças de 1ª à 4ª série montaram mapas da ilha, 

localizando os pontos importantes, desenhando e contando 

as histórias que ajudam a compor a cultura local. Os jovens de 

5ª à 8ª foram convidados a produzir textos sobre temas 

escolhidos por eles que refletissem a cultura, a tradição, a 

história, o patrimônio material e imaterial da Ilha do Mel.

Ao longo do processo de construção do livro, os jovens 

autores tomaram uma série de decisões sobre a obra dentre 

elas a de que todos os textos seriam escritos à mão, a de que 

todos que desejassem escrever teriam que redigir o seu perfil 

apresentando-se aos leitores e que escolheriam o nome do 

livro por votação.

O título mais votado foi “Ilha do Mel: Eu vou lá eu!” 

expressão que reflete o dialeto nativo falado por quem é da 

ilha e se orgulha de sua cultura.

Ao final deste projeto comemoro o esforço dos alunos para 

mostrar o seu melhor. Agradeço o apoio dos professores e 

funcionários, bem como da comunidade e de todos que nos 

ajudaram.

Dia a dia construímos um espaço para o trabalho em 

conjunto e para a expressão individual ao falarmos do que 

sabíamos e do que poderíamos ainda aprender sobre 

patrimônio cultural.

Esta obra feita a partir da visão de jovens e crianças é um 

convite para o leitor descobrir a história e a cultura da Ilha do 

Mel.

Lia Marchi

Coordenadora das atividades   
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A Ilha meu é Quatrobom vê!*

Desde pequeno me identifiquei com a cultura da ilha, por 

estar estudando em Paranaguá e comparar os hábitos, os 

costumes, o modo de viver e principalmente o modo de falar, 

sempre anotei tudo que era diferente no dialeto da Ilha, hoje 

tenho arquivadas mais de 200 palavras e expressões que são 

usadas somente na Ilha do Mel e no Litoral do Paraná, 

colocamos estas palavras em peças de Teatro que são 

realizadas pelo grupo de Teatro Arteiros da Ilha desde 1999, 

ano em que também comecei a dar aulas de Capoeira na 

Escola de Encantadas, como voluntário, depois começamos 

um grupo de Capoeira no ano de 2002, hoje temos 3 

professores  mantendo aulas nas 2 escolas e também nas 

comunidades de Encantadas e Nova Brasília, no ano de 2008 

fundamos a ECIMP, Associação Cultural, Esportiva e de 

Preservação Ambiental Escola de Capoeira Ilha do Mel 

Preserve, iniciamos também as atividades na Casa da Cultura 

Tia Nercica onde acreditamos que será o despertar de nossa 

comunidade para o resgate de suas raízes culturais, pois 

realizaremos aqui diversas atividades, buscando elevar a 

auto-estima e o orgulho de ser Caiçara, conscientizar os 

moradores a manter hábitos saudáveis, mantendo-os 

trabalhando em grupo e vivendo em sociedade. Além de 

fornecer entretenimento saudável, prendendo a atenção de 

toda população principalmente crianças, jovens e 

adolescentes, evitando que aprendam coisas que venham a 

prejudicar o seu caráter. 

Atualmente trabalho na Fortaleza de Nossa Senhora dos 

Prazeres como guia local e nas 2 Escolas Municipais dando 

aulas de Capoeira, Educação Ambiental, Informática e Teatro 

onde tenho a liberdade de trabalhar o Resgate Cultural através 

de lendas, historias, tradições, músicas, danças, crenças, 

causos, saberes populares e muita pesquisa.

Me sinto muito Feliz e orgulhoso de poder participar deste 

primeiro trabalho do IPHAN com as escolas da Ilha do Mel, 

gostaria de agradecer a todos que apoiaram este e todos os 

outros trabalhos realizados pela cultura local, a minha 

Família, a minha Equipe e a todas as Crianças da Comunidade, 

incluindo a minha filhinha, pois são seus sorrisos sinceros, o 

brilho dos seus olhos que fazem valer a pena cada dia em que 

o sol nasce iluminando a Ilha do Mel.

 

Jonathan Rocha de Castro. (Profº Jhony)

*A minha ilha é muito mais que boa!
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Dinâmica Cultural na Ilha: Patrimônio Nota 10!
Breve relato sobre a atuação do Iphan na Ilha do Mel

Em 2008 a Superintendência do Iphan no Paraná realizou 

pesquisa sobre o período de construção da capela de N. Sra 

dos Prazeres e origem da devoção à Santa. No andamento da 

pesquisa foi descoberto  um fato histórico de relevância para 

a história do Paraná, pois constatou-se que o entorno da 

Fortaleza foi um dos primeiros balneários do Estado. Para o 

levantamento das informações realizaram-se várias 

entrevistas com freqüentadores do antigo “Balneário da 

Fortaleza”, resultando na coleta de imagens, vídeos e 

documentos antigos, além do envolvimento de várias famílias 

que frequentaram o local no início do século XX. 

Essa atividade deu origem ao projeto de educação 

patrimonial “Memória da Ilha do Mel”, que propiciou duas 

exposições: uma de longa duração, na própria Fortaleza, 

integrando a comunidade local com o fato histórico – 

desconhecido do público mais jovem –, e outra de curta 

duração na sede da Superintendência, em Curitiba/PR, 

reunindo as famílias envolvidas, num encontro de várias 

gerações. Esse evento recebeu mais de 80 pessoas numa noite 

de congraçamento.

A partir de então iniciou-se uma nova fase para a Fortaleza 

de Nossa Senhora dos Prazeres. Após a contratação, pelo 

IPHAN, de vigilância 24 horas, foram viabilizados outros 

projetos culturais: 

1. Programa de Implementação e Promoção do 

Patrimônio Cultural na Fortaleza da Ilha do Mel, que deu 

continuidade ao resgate de memória com a realização de 

levantamento documental e entrevistas com pessoas 

freqüentadoras e/ou residentes na Ilha. 

2. Espaço Cultural na Ilha do Mel – Verão no Forte, o 

qual constou de atividades culturais locais como Auto de 

Natal, atendimento contínuo ao turista, apresentação de 

material audiovisual e de exposições, além de duas oficinas 

de artes com artistas locais.

Neste ano, a Fortaleza recebeu a indicação da 

Superintendência do Iphan no Paraná para o programa Ponto 

de Cultura em Sítios Históricos, tendo sido aprovado o projeto 

Festival das 7 Artes – Fortaleza de Nossa Senhora dos 

Prazeres. Ainda em agosto de 2009, na data comemorativa ao 

folclore nacional, foi realizado, também na Fortaleza da Ilha 

do Mel, o evento “Nhengarí Inami – a arte do poeta popular”, 

que apresentou músicas e ritmos da cultura popular do 

Paraná, recebendo a comunidade e autoridades municipais 

de Paranaguá.

Esse incentivo às atividades de valorização, promoção e 

disseminação do patrimônio cultural da Ilha do Mel está 

intimamente associado, aliás, a um renovado olhar do Iphan 

no Paraná sobre toda a comunidade parnanguara.
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Nesse sentido, não podemos deixar de destacar o 

exaustivo trabalho de identificação e de estudos que resultou, 

em 2007, no término da elaboração e redação do dossiê de 

instrução de tombamento federal do Conjunto Histórico e 

Urbanístico do Município de Paranaguá/PR, cujo 

reconhecimento como patrimônio cultural brasileiro ocorreu 

ao término de 2009, com a inscrição no livro do tombo.

Também em 2007, a Superintendência do Iphan no Paraná 

deu início à aplicação do Inventário Nacional de Referências 

Culturais (INRC) no município,  metodologia que objetiva 

identificar junto à comunidade, estudar e documentar 

manifestações de natureza imaterial características do 

patrimônio cultural brasileiro.

Na primeira etapa, chamada de Levantamento Preliminar, 

foram apontadas pela comunidade (através de entrevistas, 

enquetes, etc.) mais de uma centena de referências culturais 

importantes. A segunda etapa prosseguiu em 2008 com a 

seleção de vinte e sete (27) desses bens, para 

aprofundamento das pesquisas e do processo de 

documentação, dentre eles, a Festa e a Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário, a Festa e a Igreja de Nossa Senhora do 

Rocio, a Festa da Imaculada Conceição, a Igreja e a Procissão 

de São Benedito, a Festa dos Navegantes, o Boi de 

Mamão/Pau de Fita, as lendas da Fontinha e do Rocio, o 

Barreado, o Fandango e seus instrumentos, o  Terço Cantado, 

as Miniaturas de Barcos, a Ilha dos Valadares, o Rocio, a Lenda 

da Gruta das Encantadas, o Lambe-Lambe, a Fortaleza de 

Nossa Senhora dos Prazeres e o Farol, ambos na Ilha do Mel.

Um dos possíveis desdobramentos da aplicação desse 

INRC é a indicação de referências culturais parnanguaras para 

“Registro”, instrumento pelo qual o governo federal declara 

determinada manifestação (um saber, uma celebração, uma 

forma de expressão ou mesmo um lugar) como patrimônio 

cultural brasileiro. 

Até 2009 a região Sul do país ainda não possui nenhum 

bem reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil, mas 

essa situação tende a mudar, já que, em função da 

mobilização da comunidade fandangueira na solicitação de 

Registro do Fandango Caiçara, vem sendo instruído o 

processo de reconhecimento do bem.

Estamos diante, portanto, de um importante momento 

histórico, em que o município de Paranaguá se vê 

reconhecido pelo país inteiro através de duas de suas 

expressões culturais mais típicas, a configuração 

arquitetônica e urbanística do seu centro histórico e o ritmo e 

a alegria inerentes à prática do fandango.

O projeto “Dinâmica cultural na Ilha do Mel”, desenvolvido 

junto às escolas do ensino fundamental das comunidades de 

Nova Brasília e Encantadas, é mais um passo em direção ao 

resgate e valorização do patrimônio cultural da Ilha do Mel; a 

produção desse livro, dos mapas, além da exposição dos 

trabalhos produzidos, nas dependências da Fortaleza, 

comprova que a comunidade está se preparando para cuidar 

dos seus tesouros. Parabéns aos meninos e meninas da Ilha!

Equipe Técnica do Iphan
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