
 

 As Representações Sociais sobre o Parque Natural Municipal 

Caieira, a partir da Comunidade do Bairro Adhemar Garcia - 

Joinville (SC) 

 

Anna Kelly Krassota 
 
110ª Defesa: 
20 de fevereiro de 2017 
 
Membros da Banca Examinadora: 
Profa. Dra. Mariluci Neis Carelli (Orientadora/UNIVILLE) 
Profa. Dra. Maria Luiza Schwarz (Coorientador/UNIVILLE) 
Profa. Dra. Cristina Vargas Cademartor (membro externo/UNILASALLE) 
Profa. Dra. Dione da Rocha Bandeira (membro interno/UNIVILLE)  
 
RESUMO  
 
O Parque Natural Municipal Caieira é uma Unidade de Conservação (UC) de 
proteção integral, localizada às margens da Lagoa do Saguaçú, no bairro 
Adhemar Garcia, em Joinville, SC. O Parque foi criado com objetivo de proteger 
os remanescentes do ecossistema de manguezal e restinga, além de um 
conjunto rico e único de sítios arqueológicos pré-coloniais e históricos. É 
considerada a UC com melhor infraestrutura da cidade, que a mídia divulgou 
como um “bálsamo” para atender a carência de lazer no bairro Adhemar Garcia. 
Porém, o abandono da gestão pública na manutenção e na continuidade da 
implantação do Parque na e com a comunidade, reflete na situação em que este 
se encontra, comprometendo a sua funcionalidade. Passados 13 anos desde a 
criação do Parque, embora esteja classificado no Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (SNUC), faltam-lhe o Plano de Manejo, o Conselho Consultivo, 
e o estabelecimento da Área de Amortecimento, instrumentos norteadores da 
efetividade da gestão da UC. O SNUC também assegura a participação das 
comunidades locais e do entorno para discutir a implantação, criação e manejo, 
e as Representações Sociais estão sendo usadas para essa finalidade, de 
fornecer informações da comunidade sobre a UC. Desta maneira, o objetivo 
desta dissertação é analisar as Representações Sociais sobre o Parque Natural 
Caieira na mídia e na comunidade do bairro Adhemar Garcia. A metodologia da 
pesquisa abordou pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Na pesquisa 
de campo foram aplicados 152 questionários na comunidade do bairro Adhemar 
Garcia. Verificou-se que a comunidade pouco sabe sobre a história do parque, 
porém aprenderam visitando- o e estando em contato com o Parque. 
Paradoxalmente, os participantes o frequentam pouco, assim como os demais 
parques e UCs da cidade, embora a comunidade não destingua parque UC de 
parque de diversão/lazer. A comunidade sabe da importância do Parque Natural 
Caieira para a preservação da história local e do meio ambiente, pois o valor 
negativista que eles atribuíram à ele está relacionado à má administração e a 
falta de atenção dos órgãos públicos, considerando que estes são os que têm a 
obrigação legal da manutenção e efetividade da UC. A comunidade clama para 
que um novo mirante seja construído e se compromete, depedendo do projeto, 



a se envolver com o Parque. A comunidade do bairro Adhemar Garcia acredita 
que com projetos educacionais (ambiental e patrimonial) o Parque atrairia mais 
visitantes e traria desenvolvimento para a região e envolvimento da população. 
Apesar de não saber como as gerações futuras se relacionarão com o parque, a 
comunidade afirma que (todas) as pessoas não cuidam do Parque como 
deveriam. 
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