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Extrativismo e transformação na
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Marcos Gerhardt
Universidade de Passo Fundo
No Brasil, a historiografia sobre a Mata Atlântica desenvolve-se e amadurece desde a publicação da obra clássica de Warren Dean.
Analisando as complexas interações humanas com a ecologia da Mata
Atlântica, Diogo de Carvalho Cabral narrou uma história diferente daquela de A Ferro e Fogo. Embora concordando que a floresta foi drasticamente transformada – restringindo-se, na atualidade, a pequenos
fragmentos esparsos – Cabral questiona a voracidade do desflorestamento, no período colonial, quando o latifúndio escravista talvez tenha retardado o avanço da conversão agrícola, ao invés de tê-la acelerado. No âmbito teórico, Cabral defende um olhar que considera as
sociedades humanas como um processo de interação – inclusive com o
ambiente – e não, simplesmente, como um grupo de pessoas.1
Na Mata Atlântica meridional, onde as principais ondas de
povoamento chegaram a partir do século XIX, essas interações incluíram várias modalidades de extrativismo, especialmente das espécies
vegetais madeiráveis e da erva-mate (Ilex paraguariensis, St. Hilaire).
Os ramos e folhas da erva-mate, depois de secos e triturados, eram
utilizados para o preparo de bebidas estimulantes, amplamente consumidas no sul do Brasil e países vizinhos, com expressiva importância
socioeconômica e cultural. O mate e a araucária (Araucaria angustifolia, Bertol., O. Kuntze), ambas endêmicas, conferiram particularidades
à Mata Atlântica meridional e mediaram as relações de diferentes populações humanas com o ambiente florestal.
O presente capítulo trata do desenvolvimento destas modalidades de extrativismo, sobretudo nos séculos XIX e XX, e das suas consequências sociais e ambientais: aumento da densidade demográfica,
construção de novas paisagens, degradação de modos de vida tradicionais e perda de biodiversidade. Esse conjunto de transformações pode
ser concebido como uma face do Antropoceno, ou seja, uma dimensão
do período histórico no qual a ação de alguns grupos humanos sobre a
ecologia regional foi intensa.
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