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MEIO AMBIENTE EM FOCO: UM OLHAR ALÉM DA MÍDIA 

 

Alexandre Aicardi 1 

Resumo  

 

Este trabalho trata de analisar como o Jornal de Santa Catarina explora a pauta 

ambiental e a criação do Parque Nacional da Serra do Itajaí, efetivado em 2004, e qual o 

olhar do veículo sobre o mesmo tema, decorridos 12 anos. Pretende-se apontar a pouca 

importância que a proteção da natureza e toda a dinâmica ambiental representam para o 

veículo, bem como o Parque Nacional da Serra do Itajaí e suas atribuições 

socioambientais. Ao analisar a linha editorial, os gêneros e os diversos formatos 

utilizados, pretende-se expressar, através dos aspectos e das frequências das temáticas, 

por meio de análise de conteúdo –  quantitativa e qualitativa – e do levantamento 

bibliográfico e documental das amostras referentes ao período de abril a setembro do 

ano de 2004 e do mesmo período no ano de 2016 – a abordagem da pauta ambiental 

adotada pelo periódico, que aponta corriqueiramente uma superficialidade do tema, ao 

tratar dos diversos assuntos relacionados ao meio ambiente, apenas pela ótica político 

econômica, sem levar em consideração as reais preocupações ambientais, ou mesmo 

uma visão sistêmica e de integração entre o ambiente e a sociedade.  

 

Palavras Chaves: Meio ambiente, Parque Nacional da Serra do Itajaí, Jornalismo 

ambiental. 
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OS CAMINHOS DOS ERVAIS: O VALE DO RIO NEGRO NOS 

MAPAS DA EXPLORAÇÃO DA ERVA-MATE 
 

Valéria Felczak2 

Resumo  

 

O vale do rio Negro, localizado no Planalto Norte de Santa Catarina e sul do Paraná, 

foi palco de um dos maiores ciclos econômicos da região sul do Brasil. Isto foi 

desencadeado pela presença de mata nativa e a consequente abundância de árvores 

denominadas cientificamente de Ilex Paraguariensis. A grande extração que daria 

origem à indústria da “erva-mate”, por sua vez, necessitou de um grande avanço no 

sistema de transporte para o deslocamento desta mercadoria, com a finalidade de 

escoar a produção e abrir novos mercados, sobretudo, internacionais. Caminhos 

ligando esta região aos litorais paranaense e catarinense foram construídos, contando 

com o auxilio da mão-de-obra contratada pelas companhias colonizadoras ligadas às 

próprias províncias. Contudo, ao mesmo tempo em que estas rotas promoviam a 

ascensão de produtos como a erva-mate, o fluxo de mercadorias e uma grande 

movimentação monetária, acabavam por auxiliar no crescimento de outras atividades 

econômicas que ganharam força com o passar dos anos, o que acarretou no próprio 

decréscimo da exportação do mate e de sua cultura local. Desta forma, o presente 

trabalho busca demonstrar a construção de alguns destes caminhos para a exportação 

da erva-mate, apontando seus resultados positivos e suas consequências históricas para 

a região. 

 

Palavras Chaves: Erva-mate – Exportação – Planalto Norte catarinense. 
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GARANTIAS E FRAGILIDADES NO SALVAGUARDO PATRIMONIAL E 

CULTURAL: UM ESTUDO DA CASA DUWE DE INDAIAL-SC 

 

Cassandra Helena Faes3 

Graciela Márcia Fochi4 

Resumo 

 

Atualmente, áreas e espaços que expressam os processos de imigração têm sofrido 

transformações que promovem o enfraquecimento do legado cultural no qual 

comunidades inteiras sobreviveram, se formaram e se renovaram. Uma vez que o abalo é 

identificado nas referências culturais, presume-se que as referências da sociedade atual, 

que também depende daquelas referências, se encontra comprometida. 

As mudanças que tem ocasionado tais abalos podem ser caracterizadas pela fuga da 

população do campo às cidades, as novas dinâmicas produtivas e relações de trabalho, as 

crises econômicas, a especulação imobiliária, a cultura do destruir para construir novo, a 

fraca tradição e solidez das instituições, das leis e dos processos de preservação. 

Tendo em mente estas preocupações, a proposta de comunicação tem como objetivo 

principal discutir o processo de transformação sofrido pelo patrimônio material, imaterial 

e paisagístico; tomando como objeto de pesquisa a casa Duwe. Edificada na primeira 

metade do século XX, localiza-se na região rural do município de Indaial/SC, em um 

terreno extenso e plano, que possibilita o cultivo de arroz. Construída na técnica enxaimel, 

com tijolos aparentes numa disposição em que se destaca a volumetria, que combina tanto 

elementos vernaculares como oníricos, que destacando-se na paisagem. 

Pretende-se apontar elementos que possam servir ao fortalecimento das populações que 

detém os bens culturais bem como às instâncias de gestão do patrimônio cultural. 

Descrever as ações e esforços governamentais e dos detentores do imóvel à preservação 

do patrimônio cultural, analisar os demais elementos que são potenciais na edificação e 

paisagem. Para tanto trilharemos o caminho metodológico da descrição e análise 

qualitativa de inventários de tombamento, análise de imagens da edificação e de seu 

entorno, da confrontação teórico-conceitual à partir de revisão bibliográfica e de survey. 

As discussões poderão fornecer suporte a implementação de políticas públicas em 

patrimônio cultural regional, subsidiar e ampliar os trabalhos desenvolvidos no Projeto 

Roteiros Nacionais de Imigração em Santa Catarina IPHAN/SC, no sentido de integrá-lo 

às dinâmicas de desenvolvimento das cidades do Médio Vale do Itajaí. 

 

Palavras Chaves: salvaguardo; patrimônio; desenvolvimento regional. 
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IMIGRAÇÃO POLONESA E AGRICULTURA NO PARANÁ: UMA 

PAISAGEM ANTRÓPICA (TOMAS COELHO – XIX) 

 

Fabiana Carla Guarez5 

Resumo  

 
O presente trabalho pretende abordar a relevância do centeio para o estabelecimento da 

agricultura nas comunidades polonesas que se fixaram no entorno da região de Curitiba durante 

o processo migratório no final século XIX, especificamente a partir da década de 1870 onde as 

primeiras colônias vão sendo ocupadas. A partir desse processo pretende-se atentar para a 

condição da agricultura nessas colônias através dos relatórios e ofícios enviados aos Presidentes 

de Província e cartas dos imigrantes poloneses encaminhadas a seus familiares na Polônia. 

Partindo de uma perspectiva histórica ambiental encaminham-se problemáticas a respeito da 

forma de manejo e práticas agrícolas desses indivíduos, quais plantas possuem maior relevância 

e como alteraram a floresta construindo uma nova paisagem. Ao lado desse debate pretende-se 

também problematizar a protagonização dos imigrantes nesse processo de alteração da 

paisagem, dando visibilidade as populações indígenas, em que por meio de estudos 

arqueológicos pode-se constatar que já realizavam alterações no meio. Para este recorte também 

proponho o debate do território onde são estabelecidas as colônias: a título de exemplo tomamos 

Tomas Coelho por estar localizada às margens do Rio Passaúna, corresponde assim ao espaço 

em que possivelmente as famílias linguísticas Jê e Tupi Guarani haviam a muito manejado e 

ocupado a floresta (CHMYZ, 1995) e na mais recente presença, os caboclos. Nessa relação 

entre diferentes grupos étnicos habitando o mesmo ambiente, a mesma floresta em diversos 

recortes temporais construindo gradativamente uma paisagem antrópica, pretende-se delinear 

alguns pontos de conexão. As roças dos colonos que preconizam o cultivo do centeio passam a 

adotar a semeadura e técnica de cultivos indígenas e caboclos, como o milho e o feijão 

flexibilizando assim suas relações com o ambiente. 

Palavras Chaves: História Ambiental; Agricultura; Imigração. 
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ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE ERVA-MATE E ECONOMIA 

NACIONAL ATRAVÉS DA TRAJETÓRIA DO INSTITUTO NACIONAL DO 

MATE 

 

José Antonio Fernandes 6 

Resumo  

 

Nessa apresentação, através de revisão bibliográfica e fontes primárias, desejamos tratar 

do mercado ervateiro inserindo-o nas lógicas econômicas nacional e internacional, no 

que diz respeito ao mercado interno e às exportações, focando especialmente em suas 

relações com a Argentina, principal comprador de erva-mate brasileira, mas também 

com Chile e Uruguai. Faremos algumas considerações sobre a busca por expansão de 

mercados, que inclui, sobretudo, a América do Norte e a Europa. Atentamos, por fim, de 

forma ensaística para a compreensão das estruturas e conjunturas políticas envolvendo 

as ações do Instituto Nacional do Mate (INM), as políticas econômicas nacionais e a 

busca pela industrialização do produto. Nesse sentido, como limite, convém-nos focar 

na análise da produção e comércio do mate no período de vida do Instituto (1938-1967). 

 

Palavras Chaves: Erva-mate; Instituto Nacional do Mate; Economia Brasileira. 
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AS CONDIÇÕES DO TRABALHO NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 

Guilherme Augusto Hilário Lopes7 

Tairine Gabriela Pereira Lopes8  

Resumo 

 

O trabalho é uma das condições centrais em todas as sociedades e acompanha o ser 

humano ao longo da história. A historiografia nos mostra que o trabalho assumiu formas 

muito distintas de acordo com cada sistema econômico e com cada período histórico. 

Desta forma, este artigo tem como objetivo analisar como o trabalho se desenvolveu nas 

sociedades ocidentais até os dias atuais e quais as condições do trabalho na 

contemporaneidade. Por isso, faz-se necessário considerações acerca do trabalho na 

Antiguidade, no Medievo e na Idade Moderna para então compreender como está 

configurada as relações de trabalho na contemporaneidade e como as condições de 

trabalho se apresentam neste início de século XXI. A sociedade contemporânea é fruto 

de uma série de transformações econômicas e sociais que ocorreram durante o fim da 

Idade Média. No sistema econômico capitalista a relação social que predomina é o 

trabalho assalariado. Neste sentido, o processo de reestruturação produtiva e 

flexibilização do trabalho, bem como a retirada de direitos dos trabalhadores tem sido 

tema discutido por diversas áreas em nosso país. Desta maneira, o presente artigo 

evidencia também as constantes mudanças nos mundos do trabalho no Brasil, e abre 

breve destaque para as alterações ocorridas na economia blumenauense a partir de 1990, 

com a crise no setor têxtil. 

 

Palavras Chaves:  Condições de Trabalho, Reestruturação produtiva, Capitalismo. 
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Memórias sobre o uso do solo em Dona Emma e suas 
transformações ambientais. 

Autores: 
Wilham Zilz e Gilberto Friedenreich dos Santos 

 

Esta pesquisa foi realizada em conjunto com o Centro de Memórias de Dona Emma tendo como 

objetivo identificar e estabelecer as diversas formas de usos do solo no processo do seu 

desenvolvimento através da História e Memória Oral da população do município de Dona 

Emma, apontando e caracterizando as transformações ambientais provocadas, desde a chegada 

dos imigrantes no ano de 1919 até os dias atuais. Utilizou-se a metodologia de entrevistas 

semiestruturadas com pessoas acima de 50 anos de idade que foram analisados sob a perspectiva 

da História Ambiental. Dona Emma teve sua colonização principalmente por alemães e italianos 

que no início utilizaram tecnologias rudimentares para abrir espaço e preparar o solo e 

praticando agricultura de subsistência. Constituindo ao longo dos anos um intenso processo de 

interação e de transformações ambientais da paisagem. Entre os ciclos econômicos destacam-se 

a da madeira e por último as plantações de fumo tomaram espaço. As modificações no espaço 

são sentidas pelos moradores até os dias atuais. 

Palavras-chaves: Memória, Dona Emma, História Ambiental. 
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MEMÓRIA DO USO DE PLANTAS EXÓTICAS NA REGIÃO DO PARQUE 

NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ (BLUMENAU, INDAIAL E GASPAR - SC) 

Jaqueline Gonçalves Amaro9 

Vanessa Dambrowski10 

Resumo  

 

O Grupo de Pesquisas de História Ambiental do Vale do Itajaí (GPHAVI) realiza 

pesquisas sobre as relações homem e natureza, em Unidades de Conservação no âmbito 

da história ambiental. Nesta pesquisa, têm-se identificado através de atividades em 

campo e entrevistas, a introdução e uso de espécies exóticas vegetais para fins de 

subsistência, uso medicinal e paisagístico. A fim de entender melhor os usos destas 

espécies exóticas e a interdependência para o desenvolvimento das comunidades 

pretende-se investigar a história e memória do uso de espécies exóticas vegetais na 

região do Parque Nacional da Serra do Itajaí que abrange os municípios de Blumenau, 

Gaspar e Indaial. A pesquisa tem como fundamento documentos bibliográficos, 

trabalhos acadêmicos, artigos científicos, assim com entrevistas disponíveis no banco de 

dados do GPHAVI e novas entrevistas já realizadas nas comunidades da Nova Rússia, 

Jordão, Progresso, Encano e Gaspar Alto. O conhecimento da introdução e uso de 

espécies exóticas associadas às práticas culturais e comerciais de subsistência são 

importantes do ponto de vista da História Regional e História Ambiental, sendo que as 

comunidades regionais se desenvolveram a partir do uso e cultivo de espécies trazidas 

com os colonizadores. Com base nas entrevistas realizadas, observou-se que o cultivo 

das espécies se deu no início da colonização local, passando por várias gerações desde 

1900 aproximadamente. Os entrevistados relatam que os principais cultivos tinham por 

finalidade a subsistência das famílias e também era uma forma de gerar renda, no qual 

vendiam o que plantavam. Dentre as espécies que cultivavam estão: feijão, arroz, batata 

doce, milho, cana de açúcar, banana, goiaba e verduras variadas para alimentação, além 

de espécies arbóreas como o pinus e eucalipto para produção de energia, serrarias e 

outras finalidades no início da década de 80. Compreender como as comunidades 

utilizavam estas espécies e o quanto a introdução delas foi fundamental ao 

desenvolvimento das comunidades e ao mesmo tempo como estas espécies podem 

interferir na natureza local, tornam-se fundamentais para empreender estudos voltados 

para a História Ambiental, promovendo acúmulo de conhecimento, desenvolvimento de 

novas metodologias de análise historiográfica, e promoção do conhecimento histórico à 

região.  

Palavras Chaves: História Ambiental, Comunidades, Parque Nacional da Serra do 

Itajaí, Espécies exóticas vegetais. 
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APONTAMENTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO 

ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO ITAJAÍ: BLUMENAU E 

INDAIAL-SC11. 

 

Dilso Roecker Junior12 

Martin Stabel Garrote13  

Qual o desenvolvimento que ocorre nas áreas rurais hoje entorno do Parque Nacional da 

Serra do Itajaí? O Parque Nacional da Serra do Itajaí - PNSI é uma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral criada em 2004 através do Decreto Presidencial de 04 

de junho de 2004. Possui uma área de 57.374 hectares. Seu território abrange partes dos 

municípios de Indaial, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Vidal Ramos, Guabiruba, Ascurra, 

Presidente Nereu, e Apiúna. A pesquisa realizou um levantamento de fontes secundárias 

para compreender no passado as interações antrópicas no ambiente, descrevendo os 

principais usos dos elementos da biodiversidade e caracterizando o tipo de 

desenvolvimento que ocorreu. E com dados primários, através de um questionário 

levantou os empreendimentos que estão no entorno do PNSI nos municípios de 

Blumenau, localidade de Nova Rússia; e Indaial na localidade do Encano Alto. A partir 

desse levantamento é apontada a mudança de modelo de desenvolvimento que ocorreu 

nas regiões a partir da criação do parque, e a preocupação com a sustentabilidade 

ambiental no modelo de desenvolvimento operante.  

Palavras-chaves: Desenvolvimento Regional; Uso do solo; Parque Nacional da Serra 

do Itajaí. 
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