
     Este livro foi concebido a partir de relatos dos moradores da Ilha 
Grande, distrito de Angras dos Reis (RJ), que durante anos abrigou o 
Instituto Penal Cândido Mendes. As experiências descritas traduzem
toda uma rede de signi�cados e signi�cantes que habitaram o inconsciente 
coletivo das comunidades, num dos mais expressivos períodos da história 
da localidade. Há de se destacar a voz de interlocutores que vão, 
paulatinamente, em suas narrativas, desvelando fatos, lembranças e 
esquecimentos que constroem a memória social da região. A obra integra 
a Coleção Ilha Grande, organizada por Rosane Prado e Myrian Sepúlveda, 
cujos títulos produzidos incluem trabalhos de autores nativos e de 
pesquisadores que propõem revelar modos de vida e histórias do lugar, 
recuperando a memória social e suas tradições.
     Os contos revelam, sobretudo, a forma pela qual essa população 
aprendeu a lidar com sua condição de an�triã de uma gama de pessoas 
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marginalizadas, em diferentes aspectos. Expõem também como se incorporaram essas vivências ao repertório 
cognitivo da população. A eloquência como são narrados os dramas permite que se façam relevantes 
descobertas, algumas das quais contribuem para o entendimento dos processos de construção de identidades, 
hierarquizações e relações de poder existentes na Ilha.  
     A obra oferece um interessante encontro entre história oral e escrita para a investigação de uma historicidade 
dos nativos e de seus mitos, heróis e vilões que se engendram no espaço.  São retratos de uma ilha que se 
perdeu no tempo, mas que, ainda assim, sobrevive no discurso de seu povo. Esses ricos testemunhos servem 
de fontes para antropólogos, historiadores, estudiosos, turistas e uma nova geração de moradores compreenderem 
a “incompletude do presente” que se impõe ao território, na condição de um dos maiores pontos turísticos 
do estado e importante área de preservação ambiental. 
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