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Introdução. A partir da noção de que a História deve ser compreendida segundo Barros (2006, p.
462) como o “Estudo do Homem no Tempo e no Espaço” e de que a Geografia aborda as relações
estabelecidas pela sociedade e natureza, cujo produto é materializado no espaço geográfico;
acreditamos ser importante a análise da forma como as diferentes regiões de Santa Catarina,
estabeleceram formas específicas de ocupação, de desenvolvimento de relações entre a sociedade e
seu meio natural e organização de sua produção econômica.
Considerando o valor da História como formadora de identidade cultural e de conhecimento
regional, idéia corroborada por Collingwood (19--, p.22), autor que define a importância da História
para a humanidade de acordo que “a história é para o auto-conhecimento humano [...] O valor da
história está então em ensinar-nos o que o homem tem feito e, deste modo, o que o homem é.”, bem
como denotando a falta de um espaço adequado à apresentação e discussão do tema, buscamos
através do desenvolvimento e da utilização dos meios de comunicação, mais especificamente dos
formatos de Website e Fórum de discussão, a preservação e divulgação da história econômica do
Estado de Santa Catarina, visando a democratização do conhecimento para o público brasileiro e
sobretudo para o indivíduo que atua como sujeito da produção do espaço geográfico descrito, o
catarinense.

Materiais e Métodos. A pesquisa se baseia no método bibliográfico e, faz uso principalmente de
artigos e livros em conjunto com dados de órgãos governamentais. Os objetos de estudo, mais
especificamente os tópicos apresentados como conteúdo no Website, foram adaptados segundo o
modelo cronológico apresentado na seção “Transformações econômicas e espaciais de Santa
Catarina” presente no livro “Santa Catarina: História, Espaço Geográfico e Meio Ambiente” de Maar,
Peron e Netto (2009). No que diz respeito às ferramentas utilizadas no desenvolvimento e na
programação dos ambientes virtuais foram utilizados os editores de texto Brackets e Sublime Text 3,
ambos gratuitos e de alto desempenho. Destacando os métodos e partes importantes do projeto
podemos fazer menção à porção back-end do Website e do Fórum, as quais foram estruturadas
através da linguagem de programação PHP7 com o auxílio da linguagem SQL. Enquanto que no
ambiente front-end, foram usadas as linguagens HTML5 e CSS3, bem como o framework Bootstrap4.

Resultados esperados. Apresentar para o público e para as comunidades acadêmicas nacionais
e internacionais um ambiente rico em conhecimento histórico-econômico sobre o Estado de Santa
Catarina, que esteja direcionado por vias do Fórum de discussão para a promoção do debate
relacionado sobretudo ao passado, presente e futuro econômico das regiões e da Unidade Federativa
como um todo.
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