
Florianópolis, 01 de maio de 2019 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

 

 

 

MEMORIAL DE ATIVIDADES ACADÊMICAS (MAA) 

 

 

Prof. Dr. CLÉCIO AZEVEDO DA SILVA 

Departamento de Geociências 

 

 

 

 

. 

Documento submetido à Comissão de 

Avaliação de Promoção na carreira do 

Magistério Superior à classe de Professor 

Titular, conforme resolução nº 114/2017/CUn, 

de 14 de novembro de 2017. 

 

 



 

 

Memorial de Atividades Acadêmicas 

 

 

 

PREÂMBULO 

 

Este Memorial apresenta o desenvolvimento da minha carreira profissional no 

exercício do Magistério Superior na Universidade Federal de Santa Catarina e seus 

antecedentes. O conteúdo obedece à Resolução 114/2017/CUn, de 14 de novembro de 

2017,  que estabelece que, em seu Art. 17º , que o MAA “consiste em um documento de 

caráter descritivo, analítico, quantitativo e qualitativo da trajetória do docente”. Ainda, 

em atendimento à Resolução, em sua estrutura estão comtempladas, “obrigatoriamente, 

as atividades relacionadas ao ensino e à orientação na graduação e pós-graduação e as 

atividades de pesquisa e/ou extensão e/ou administração”. 

Redigi o documento em duas partes. A primeira parte, qualitativa, relata a 

trajetória acadêmica com base nos períodos que marcaram a minha evolução nos 

âmbitos do ensino, da pesquisa, da extensão e da administração, examinados 

separadamente. Ali ressurgem as lembranças guardadas na memória, cheias de decisões 

e acontecimentos que se fundem com a minha história de vida e se organizam numa 

linha imaginária conduzida pelo tempo que vem depois, o das minhas reflexões.  

A segunda parte deste Memorial expõe a evolução do desempenho acadêmico e 

seus resultados quantitativos. As atividades foram ordenadas em treze classes, conforme 

determina o art. 5º da Portaria n. 282, de 03 de outubro de 2013, do Ministério da 

Educação e descritas em sequência cronológica. A documentação comprobatória destas 

atividades está apresentada exclusivamente em formato digital e segue anexa no pen 

drive que acompanha o material impresso.  
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APRESENTAÇÃO 

Ao visitar um passado que não é tão remoto, a minha primeira impressão foi de 

que o tempo me atropelou; de que tudo aconteceu muito rápido, como se o desenrolar da 

carreira na Universidade pudesse ser explicado por um único lance, de cartas 

conhecidas. Tolice, logo caí em mim. Fluem das lembranças, intermináveis experiências 

acumuladas em sequência, sobrepostas, encravadas umas nas outras, administradas, às 

vezes, com ansiedade, reconheço, mas tomadas de vida e promessas, porquanto 

desafiadoras, únicas a cada novo momento, quentes, prazerosas e dignas da luta 

cotidiana por viver com plenitude. Tampouco posso negar que, até agora, naveguei 

sobre águas mansas e com uma inesperada ligeireza na docência, na condução dos 

projetos, nas incontáveis viagens de estudo, nas relações com os colegas de trabalho e 

nas pequenas recompensas diárias de quem ama o que faz, com a plena consciência de 

quem, afortunadamente, pode fazer o que ama. 

Longe de lançar-me a essa redação com um sentimento de orgulho, meu impulso 

fundamental provém da gratidão aos meus pais Elias (in memorian) e Neide, que foram 

os fiadores incondicionais de minhas escolhas; sem eles, jamais poderia ter aspirado a 

ter uma formação e uma carreira universitárias. Igualmente, sem o amor e compreensão 

de minha esposa e filhos, não haveria forças nem sentido para seguir adiante. 

Não posso afirmar, com certeza, o que mais foi importante ao longo desses anos; 

nem mesmo sou capaz de delimitar um campo de atuação – ensino, pesquisa ou 

extensão – como aquele que mais ou melhor caracterizou a minha trajetória. Porém, do 

mesmo modo em que me entrego às virtudes da polivalência, não me furto ao labor de 

juntar as partes espalhadas pelo caminho; tenho medo de perdê-las – abandoná-las num 

canto da memória – e busco suas conexões desesperadamente, através da viagem pelo 

tempo da reflexão.  

É certo que tampouco me dou a opção de renunciar ao que vem depois: todos os 

dias, me farto na imensidão do ofício, ciente de que não provei de todos os seus sabores. 

Ainda há muito que fazer à sombra da incompletude e sou jovem demais, quiçá, para 

resistir à excitação que me provoca o vislumbrar de portas abertas ao desconhecido. 

Mas das novas tentações, já se encarregará o futuro. Vamos conferir o que a história 

pode falar do que, por sorte, já não tem mais retorno. 
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1. As histórias que permanecem 

 

1.1 A formação acadêmica 

Nasci em Santos, em 1964. Meu pai veio ainda menino do agreste pernambucano, 

infância paupérrima, engraxate, depois portuário, líder sindical cassado pelo golpe 

militar e um militante abnegado até a sua morte, em 2013. Minha mãe, também criada 

no abandono da pobreza brasileira, trabalhou desde muito jovem até se tornar uma dona 

de casa corajosa e dedicada incondicionalmente aos filhos, mantendo-se até hoje como 

uma firme guerreira, apesar da perda precoce do meu irmão caçula, em 2010.   

Migramos para o Rio de Janeiro em 1968, sob circunstâncias, até hoje, pouco claras 

para mim. Ingressei na escola em 1970 e, desde então, me interesso por ler sobre 

qualquer coisa que se coloca diante de minhas dúvidas. A admiração pelo meu pai foi 

determinante. Quase sem estudos, mas um autodidata disciplinado, não lhe faltava 

eloquência na fala e destreza na escrita, seus melhores trunfos na vida forjada no 

ambiente rude do porto, onde o valor dos homens era atribuído, simplesmente, pela 

força dos seus corpos. 

Muito tímido, lembro que era através das redações do primário e ginásio que 

demonstrava a minha inclinação para os temas sociais. Durante o ensino médio, 

comecei a me interessar seriamente pelas aulas de história e geografia. Com a sorte de 

ter encontrado professores críticos e competentes e estimulado pelo contexto da abertura 

democrática, comecei a me encantar pela política, pela literatura, pelos filmes de arte, 

pelos festivais de música brasileira etc... 

A decisão de prestar vestibular para Engenharia Agronômica foi mais emocional 

que racional. Não havia nenhuma ligação concreta com o campo; apenas utopias 

compartilhadas com alguns amigos, de onde se imaginava que a vida rural continha os 

valores, o ritmo e a sensibilidade na dose certa para balizar a construção de um mundo 

melhor. Às vezes, no acordo entre os sonhos e a realidade, é melhor ter intenções que 

projetos. E o improvável deu certo: estudar na UFRRJ foi uma escolha feliz. Entre 1982 
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e 1986, fiz a incursão necessária no mundo rural ao mesmo tempo em que permanecia 

com laços fortes com a urbanidade carioca, o que possibilitou manter-me provido dos 

livros, da cultura e da agenda dos debates nacionais, cujo centro inequívoco, naquele 

momento, era o Rio de Janeiro. 

Diplomado, o desafio seria, então, encontrar trabalho. Nada fácil para um agrônomo 

que não tinha origens no campo e nem ao menos apostava num perfil estritamente 

técnico. Alguns colegas se embrenharam nas novas terras de fronteira agrícola, no Mato 

Grosso ou na Bahia; confesso que eu mesmo aceitei uma oportunidade de emprego para 

elaborar projetos de irrigação para a SUDENE; fiquei pouco tempo. Não queria me 

converter num especialista; era um generalista, disposto a pensar, em maior grau de 

amplitude, a sociedade onde vivia. Naqueles anos de redemocratização do país, 

acreditava que não me faltaria um lugar de cunho social, transformador.  

A extensão rural era uma opção muito atraente e promissora para as minhas 

aspirações. Em 1987, prestei concurso para a EMATER-Paraná e fui aprovado. Foram 

três riquíssimos e inesquecíveis anos da minha vida dedicados a desenvolver ações e 

projetos econômicos e sociais em comunidades rurais
1
. Lá aprendi como se planta, se 

colhe e se vive na agricultura familiar. Aprendi do sacrifício, do abandono e da pobreza 

daquelas famílias que sofriam a pressão da concentração fundiária e do êxodo para as 

grandes cidades. Mas também aprendi a “bater feijão”, a arar a terra e a jogar truco; a 

perder a inibição e tornar-me afiado em reuniões que, em muitos casos, misturavam 

aquela gente humilde com velhacos da política, oligarcas e oportunistas de plantão. 

Havia, enfim, realizado a tão desejada imersão no “rural profundo” brasileiro. 

Porém, passados, aproximadamente, três anos, comecei a sentir um profundo 

desconforto: os lastros estavam ficando cada vez mais pesados e os sonhos já não eram 

tão sonhados; talvez fosse a hora de partir para novas aventuras. Após meses 

ponderando, concluí que precisava respirar, de novo, os ares da cidade. Estava ciente 

dos riscos; renunciava à segurança profissional, financeira e até afetiva para propor-me 

                                                 
1
 Durante todo o tempo, estive lotado e residente no município de Santana do Itararé, localizado no Norte 

Pioneiro, região do Paraná conhecida pela pobreza rural. 
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um desafio íntimo, pessoal, cujas consequências iriam mudar o meu destino para 

sempre.  

 

1.2 O mestrado: muito mais que uma tese 

O retorno ao Rio de Janeiro não foi fácil. Já não era mais um recém-formado, mas 

estava, de novo, sem emprego, aberto a qualquer trabalho eventual enquanto aguardava 

a oportunidade de dar o “pulo do gato”. O ideal seria firmar-me numa atividade na qual 

alcançasse a improvável conciliação entre campo e cidade. No auge da minha 

juventude, desejava ardentemente contribuir para a mudança social e melhoria de vida 

no mundo rural sem renunciar à capacidade intelectual de pensar os problemas e propor 

soluções. 

Finalmente, em 1992, me submeti à seleção e ingressei no curso de mestrado do 

CPDA/UFRRJ
2
. Acertei em cheio. Que momentos férteis foram aqueles vividos na 

disciplina “Agricultura e Desenvolvimento”, organizada pelo Prof. Roberto Moreira! E 

“Teoria Econômica”, ministrada de maneira magnífica pelo Prof. Renato Maluf, que se 

tornaria meu amigo e orientador! Ficaram, ainda, muitas lições dos Professores Nelson 

Delgado, Jorge Romano, Peter May e outros que guiaram minha passagem por lá.  

Devo à formação de mestrado a aproximação com a economia. Tive a condição 

de estudar de maneira sistemática as referências clássicas do pensamento econômico e o 

seu lugar na história, como Adam Smith, Ricardo, Karl Marx, Schumpeter e Keynes 

(figura 1).. 

Em especial, a Marx e aos autores marxistas, passei a lê-los com método e maior 

cuidado, o que veio me influenciar ao longo de toda a trajetória posterior. O 

“Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia”, de Lênin, “A questão Agrária”, de 

Kaustky e “La organización de la unidad campesina”, de Chayanov foram leituras 

                                                 
2
 Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro. Suas instalações funcionam, até hoje, no centro nervoso do Rio de Janeiro, em plena 

Avenida Presidente Vargas e próximas à esquina da Avenida Rio Branco. 
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impactantes para mim
3
. Não só pelo que me acresciam de conhecimentos, mas também 

– e sobretudo – pelas questões que suscitavam, quando confrontados em debates que 

animavam as nossas tardes no CPDA.  

 

É preciso dizer que as novas amizades cultivadas no mestrado foram muito 

importantes para a minha formação. Muitos dias de conversas intermináveis, leituras 

compartilhadas, elaboração de seminários em grupos, onde se encontravam jovens 

sonhadores como eu, mas também ativistas experientes, militantes de movimentos 

sociais, professores e gestores públicos provenientes de todas as regiões do país e da 

América Latina, com muitos dos quais mantenho contato até hoje. Nas nossas andanças, 

as redes se abriam a amigos de amigos, estudantes do Museu Nacional, do IFCS/UFRJ, 

das aulas de Tai Chi Chuan, de francês etc. Ás vezes, vagávamos pelos bares, em finais 

                                                 
3
 As referências completas são: (a) LENIN, Vladimir Ilitch. O desenvolvimento do capitalismo na 

Rússia: o processo de formação do mercado interno para a grande indústria. São Paulo: Nova 

Cultural, 1985. (b) KAUTSKY, Karl. A questão agrária. 3. ed. São Paulo: Proposta Editorial, 1980. (c) 

CHAYANOV, Alexander V. La organización de la unidad económica campesina. 1974. 
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de semana sem fim e noites perdidas de sono, discutindo nossos dilemas políticos e 

angústias intelectuais. 

Entremeado nessas redes, conheci Graciela, a minha companheira de todas as 

lutas, mãe dos meus dois filhos e com quem me casei um ano antes de defender a tese
4
. 

Foi uma loucura casar-me com uma “gringa” contando apenas com uma bolsa de 

mestrado e os ganhos dela como guia de turismo. Passamos muitas dificuldades durante 

aqueles anos, financeiras, afetivas etc.. Famílias e amigos nos apoiaram muito, mas, 

principalmente, nossas juras de amor garantiram a vida a dois diante das adversidades. 

E sobrevivemos às inevitáveis crises: este 07 de abril de 2019 completamos 25 anos de 

casados. 

O meu tema de pesquisa era a tendência em voga de se propor estratégias de 

desenvolvimento com ênfase em processos de gestão ambiental
5
. Queria me aprofundar 

no estudo das políticas públicas para o meio rural, motivado pela minha passagem pela 

EMATER-Paraná. Foi assim que escrevi o meu primeiro texto publicado em revista 

científica, intitulado: “Manejo Integrado em Bacias Hidrográficas”
6
. Em razão deste 

recorte físico-territorial, tive os meus primeiros flertes com a geografia, enquanto área 

do conhecimento científico. 

Entretanto, influenciado pelo meu orientador, foi na literatura sobre a economia 

do desenvolvimento que encontrei meu porto seguro para realizar a minha pesquisa de 

mestrado. Assim conheci autores como Albert Hirschmann, José Graziano da Silva, 

Antônio Barros de Castro, Guilherme Delgado e outros
7
. A tese se constituiu numa 

                                                 
4
 Naquele tempo, o produto final do mestrado era uma “tese”, tal como no doutorado. O uso da 

terminologia “dissertação” se impôs nos anos 2000, talvez pelo grande aumento na formação de mestres 

no Brasil. 

5
 A noção de “desenvolvimento sustentável” espalhou-se em meio ao debate sobre a conciliação entre a 

conservação ambiental e o desenvolvimento econômico, impulsionado pela Comissão Burtland, em 1986, 

e alcançando o seu auge na Conferência Rio-92.  

6
 SILVA, Clécio Azevedo da. Manejo Integrado em Bacias Hidrográficas. Rio de Janeiro, Estudos: 

Sociedade e Agricultura, n. 2, v. 2, p. 182-198, novembro de 1994. 

7
 Algumas leituras importantes para a minha formação no mestrado: (a) HIRSCHMAN, Albert 

Olist. Estratégia do desenvolvimento econômico. Fundo de Cultura, 1961. (b) SILVA, José Graziano da 

et al. Progresso técnico e relações de trabalho na agricultura. São Paulo: Hucitec, p. 7-56, 1981. (c) 

CASTRO, AB de et al. A economia brasileira em marcha forçada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, v. 32, 
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análise do Programa “Paraná-Rural”. Apresentado pelo governo do estado do Paraná e 

pelo Banco Mundial como política de desenvolvimento rural, este Programa era descrito 

em seus manuais como uma intervenção ambientalmente sustentável para fomentar a 

produção rural, com ênfase nas ações de conservação dos solos e das águas
8
. 

 Minha biblioteca mantém muitos livros daquela época. Alguns, continuo 

manuseando regularmente, mesmo que seja para retornar às páginas de sempre: os 

clássicos não se curvam ao tempo. Guardo, ademais, muitos textos “xerocados” para as 

disciplinas, dos quais só consigo desfazer-me de maneira muito lenta e gradual. A 

maioria está amarelada, alguns já ilegíveis, mas prudentemente escondidos ou situados 

fora do alcance de Graciela. 

O mestrado apresentou-me ao método científico e preparou-me o terreno para 

que eu pudesse ser a o profissional que sou hoje; definitivamente, foi muito mais do que 

uma tese. As ricas experiências vividas me deixaram pronto para as novas e 

emocionantes histórias que me aguardavam, sem que eu pudesse ter a mínima noção de 

até onde poderiam me levar. 

 

1.3 O doutorado: a maior aventura de todas 

Antes de concluir o mestrado, já havia antecipado possíveis soluções de futuro. A 

primeira, que cheguei a experimentar até o final de 1995, era doutorar-me na 

Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF – e assumir um provável cargo de 

professor, no município de Campos (RJ). Apesar das boas expectativas, foi um ano 

conturbado e a solução mostrou-se não ser boa, na época.  

No meio de toda a incerteza, o desejo de realizar um doutorado em geografia era 

crescente. Animado por um amigo economista que pretendia realizar seu doutorado fora 

do país, resolvi participar do processo seletivo da CAPES para bolsa no exterior. 

                                                                                                                                               
1985. (d) DELGADO, Guilherme Costa et al. Capital financeiro e agricultura no Brasil. Campinas, ed. 

UNICAMP, 1984. 

8
 SILVA, Clécio Azevedo da. Questionando o Parana-rural: uma analise do modelo ambiental para a 

agricultura. Rio de Janeiro, tese de mestrado apresentada ao CPDA/UFRRJ, 1995. 
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Elaborei um projeto que objetivava tratar da adoção da bacia hidrográfica como unidade 

de intervenção para políticas de desenvolvimento rural e regional. Estava decidido a 

ancorar o suporte teórico na geografia, em particular, na área da geografia humana. 

Procurei referências sobre quem, na Espanha, poderia me orientar. Por uma 

indicação generosa e entusiasmada da Profa. Julia Adão Bernardes, hoje aposentada 

pela UFRJ, remeti o projeto ao Prof. Joan-Eugeni Sánchez, do Departamento de 

Geografia Humana da Universidade de Barcelona. O Prof. Joan-Eugeni aceitou me 

orientar e a candidatura foi aprovada pela CAPES. Antes de cruzar o Atlântico, tive a 

satisfação de conhecer o meu futuro orientador num Simpósio internacional, no Rio de 

Janeiro. Foi o primeiro encontro feliz de muitos que viriam depois (figura 2). 

 

No dia 5 de janeiro de 1996, eu e Graciela aterrissamos em Barcelona. Era uma 

sexta-feira fria e nublada. Primeira vez na Europa. O inverno foi longo e a adaptação à 

vida de um bolsista estrangeiro na cidade leva alguns meses: a obtenção do visto de 

estudante era complicada, não foi fácil alugar um apartamento e a primeira bolsa 
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demorou a chegar. Mas, a partir daquele momento, estava sendo tomado pela 

consciência de que, no acordo entre os sonhos e a realidade, melhor ter projetos que 

intenções.  

A imersão no universo acadêmico não poderia ser melhor. As disciplinas cursadas 

me levaram para dentro da teoria geográfica. As aulas de “História do Pensamento 

Geográfico” do Prof. Horácio Capel eram enormemente enriquecedoras; as viagens de 

estudo pelas áreas históricas e rurais da Catalunha do Prof. Romà Pujadas foram 

inesquecíveis; a disciplina “Cartografia Histórica”, do Prof. Francesc Nadal, me deu 

uma surpreendente contribuição à formação como geógrafo. 
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Na minha primeira participação em Congresso, apresentei um trabalho sobre a 

aproximação entre políticas de desenvolvimento rural e questões ambientais no Brasil
9
 

Nos eventos e artigos que se seguiram naqueles anos, minha produção se manteve 

centrada no processo de desenvolvimento econômico, explorando a bibliografia 

correspondente que se colocava à disposição nas bibliotecas espanholas
10

. 

Entre todos os encontros e reuniões científicas de que participei, destaco o I 

Colóquio Internacional de Geocrítica, realizado em maio de 1999, pelo fato de ter sido a 

minha primeira experiência em organização de evento, a qual foi compartilhada com 

outros doutorandos e sob a coordenação do Prof. Horacio Capel. Para o Colóquio, 

escrevi, ainda, o texto “Conservación de la naturaleza versus desarrollo económico: 

cuestiones para el debate a la escala mundial y de Brasil”, que foi publicado na revista 

Scripta Nova
11

.  

Aqueles anos em Barcelona foram ótimos, também, para fazer amigos. As amizades 

cobriram, em parte, a ausência das pessoas amadas da, agora, distante, América do Sul. 

Muitos eram brasileiros, colegas de jornada no doutorado e, outros, espanhóis e de 

outros países com os quais me relaciono até hoje, inclusive, em atividades intelectuais e 

acadêmicas.  

E no meio dessa história surge Emmanuel... meu primeiro filho nasceu em 

novembro de 1997. O maior presente da minha vida. Claro que nem tudo eram rosas... o 

aspecto complicado era que me encontrava, justamente, no momento de iniciar a 

redação da tese e todos nós sabemos o quão difícil é manter o rendimento acadêmico 

quando o mundo vira ao contrário, após a anunciação de um novo, pequeno e definitivo 

                                                 
9
 SILVA, Clécio Azevedo da. La trayectoria del desarrollo rural sostenible en Brasil. In: VIII Coloquio 

de Geografía Rural (Actas). Jaca, Universidad de Zaragoza, 1996, pp. 765-776. 

10
 A este respeito, foram muito importantes duas publicações: a) SILVA, Clécio Azevedo da; JUNIOR 

Geraldo Cortegiano. Reestructuración espacial e integración económica: El desafío del MERCOSUR. 

In: II Jornadas sobre América Latina (Actas). Girona, Universitat de Girona, 1997; e (b) CALVO, 

Antonio Algaba; SILVA, Clecio Azevedo da. La aproximación de la geografía a la globalización: análisis 

bibliográfico de los estudios reseñados en Geographical Abstracts entre 1992 y 1996. In: Biblio 3W. 

Revista Bibliográfica  de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, nº 51, 13 de 

octubre de 1997. Disponível em: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-51.htm. 

11
 SILVA, Clécio Azevedo da.  Scripta Conservación de la naturaleza versus desarrollo económico: 

cuestiones para el debate a la escala mundial y de Brasil. In: Scripta Nova -  Revista Electrónica de 

Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona,  nº 45 (14), 1 de agosto de 1999. 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-51.htm
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morador. Nossas despesas aumentaram e, Graciela teria que trabalhar fora para 

aumentar a renda da família. E eu, casa, escrevendo, trocando fraldas, fazendo 

papinhas... Longe do ritmo desejado, meu cronograma foi atrasando aos poucos...  

Com a chegada do outono de 1998, Emmanuel ingressou na creche e a vida 

doméstica ficou mais bem organizada; pude recuperar a concentração suficiente para 

retomar a carga intensa de trabalho. Naquele período, defini um título para a tese, que 

não viria se modificar mais: “Las políticas de intervención em cuencas hidrográficas 

como estratégia de desarrollo territorial: um modelo de evaluación aplicado a Brasil”.  

O trabalho revisou a história da intervenção em bacias hidrográficas no Brasil e a 

passagem da sua concepção inicial de conservação de solos e água para tornar-se a base 

de programas de desenvolvimento rural e regional.  Elaborei um modelo de análise que 

apliquei a dois casos de destaque, à época: o do Programa Microbacias-BIRD, do estado 

de Santa Catarina, com objetivos de desenvolvimento rural e que dispôs de um volume 

inicial de recursos da ordem de US$ 76 milhões em sete anos; e do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – BID-Pantanal – destinado ao fomento do 

desenvolvimento regional na bacia do Alto Paraguai, com o desembolso de, 

aproximadamente, US$ 400 milhões por cinco anos.  

Em relação ao tempo de conclusão do trabalho, paguei um preço pelo atraso que se 

acumulou desde o nascimento do meu filho: a entrega da versão final, que deveria ter 

ocorrido até dezembro de 1999 (quando expirou o prazo da bolsa da CAPES), só se 

materializou três meses depois. Sem a bolsa, isso me custou o retorno antecipado de 

toda a família ao Brasil e uma passagem extra para retornar para a sessão de defesa, 

ocorrida, finalmente, em 30 de junho de 2000
12

. Apesar das dificuldades, a tese foi 

aprovada com a qualificação máxima pela banca examinadora: sobressaliente cum 

laude. 

                                                 
12

 SILVA, Clécio Azevedo da. Las políticas de intervención em cuencas hidrográficas como 

estrategia de desarrollo territorial: un modelo  de evaluación aplicado a Brasil. Barcelona, Tese 

apresentada ao Programa de doutorado Pensamiento Geográfico y Ordenación del Territorio, do 

Departamento de Geografia Humana da Universidade de Barcelona, 2000.  
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Ao longo daqueles quatro anos e meio de doutorado, a relação com o meu 

orientador não poderia ter sido melhor. De personalidade reservada, abria pouco espaço 

para a intimidade pessoal e sua postura, desde o início, mostrou-se cautelosa, quase 

desconfiada; o importante, para ele, era o seu compromisso com o meu rendimento 

acadêmico perante a CAPES. Aos poucos, fui ganhando sua confiança, ao mesmo 

tempo em que crescia a minha admiração pela sua integridade, disciplina e, sobretudo, 

pelo seu brilho intelectual. Joan-Eugeni foi o meu grande mestre na geografia, a quem 

devo muito da capacidade de análise crítica que desenvolvi como cientista social
13

. 

Tudo concorreu, durante aqueles anos, para que o período do doutorado não fosse 

apenas o momento chave da minha trajetória acadêmica, mas, também, a grande 

aventura da minha vida. Muito intenso, com muita luta, muito sacrifício, mas também 

com muitas recompensas pessoais e profissionais. Retornei ao Brasil para honrar a bolsa 

que recebi da CAPES e, hoje, me sinto absolutamente realizado e agradecido por ter 

provado uma parte da existência naquela cidade maravilhosa que acolheu a mim e a 

minha família, onde aprendi muito do que sei e fiz grandes amigos para sempre. 

 

1.4 A chegada na UFSC 

Um ano antes de retornar ao Brasil, já estava começando a buscar oportunidades de 

reinserção acadêmica. Para um bolsista sem vínculo profissional, qualquer lugar era 

uma possibilidade. O CNPq lançou um edital para bolsas de recém-doutor, uma 

oportunidade que eu não podia desperdiçar. Como o estado de Santa Catarina estava no 

foco da minha tese, a UFSC seria um destino muito bom. Precisava do aceite do 

Programa de Pós-graduação em Geografia. Não conhecia a universidade e, nem mesmo, 

Florianópolis. Entrei em contato por e-mail com a Profa. Leila Dias, que logo o 

repassou ao coordenador do curso de Pós-graduação em Geografia que, à época, era o 

Prof. Luiz Fernando Scheibe. 

                                                 
13

 Guardo o seu principal livro como fundamental para a minha imersão na área de geografia humana e o 

tenho como um dos grandes trabalhos sobre epistemologia e método na geografia. A referência é: 

SÁNCHEZ, Joan-Eugeni. Espacio, economia y sociedad. Madrid, Siglo XXI, 1991. 
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Em julho de 2000, a UFSC sediou o XII Encontro Nacional de Geógrafos. Cheguei 

com o meu pai na semana seguinte, vindos do Rio de Janeiro, para me apresentar ao 

Prof. Scheibe e buscar moradia. Fazia um inverno muito frio, foi uma semana gelada e 

de muita ansiedade. Deu tudo certo: o primeiro encontro com o coordenador da Pós me 

encheu de boas expectativas e consegui um apartamento no Córrego Grande, próximo à 

universidade. Uma semana depois, Graciela e Emmanuel já estavam comigo e iniciei as 

atividades como bolsista recém-doutor na UFSC. 

Fui generosamente recebido pelos professores do Departamento de Geociências. 

O Laboratório de Análise Ambiental (LAAM) logo me acolheu, onde pude conhecer e 

participar de algumas pesquisas ali desenvolvidas. Concretamente, tive o prazer de 

integrar a equipe do Projeto “Análise Ambiental da Bacia do Rio Araranguá”
14

. Assim 

comecei a me relacionar com os Professores Walquíria Krueger Corrêa, Maria Dolores 

Buss, Sandra de Arruda Furtado, Joel Pellerin, Luís Antônio Paulino, Margareth 

Pimenta, Luís Pimenta etc. e também com os estudantes de graduação e de pós-

graduação vinculados ao projeto.  

Como produto preliminar da minha participação, expus algumas considerações 

relativas às atividades agrícolas na bacia, na forma de um pôster durante a SEPEX – 

Semana da Pesquisa, Ensino e Extensão, realizada pela UFSC em 2002.  

No curso de graduação em Geografia, atuei na disciplina “Geografia Rural”, em 

colaboração com a Profa. Walquíria. Na pós-graduação, a disciplina “Análise da 

qualidade ambiental”, ministrada em parceria com o Prof. Luiz Fernando Scheibe, foi 

importante no sentido de gerar uma reflexão conjunta entre as áreas de geografia física e 

humana, o que me exigiu um envolvimento também com temas não ligados diretamente 

à minha formação curricular. 

Quanto a outras atuações acadêmicas, concluí a orientação de um Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) e participei, ademais, como membro examinador em 2 

(duas) bancas de qualificação de mestrado em geografia, 4 (quatro) bancas de 

qualificação de doutorado em geografia e 1 (uma) banca de revalidação de título de 

                                                 
14

 SCHEIBE, Luis Fernando (coord.): Análise Ambiental da bacia hidrográfica do Rio Araranguá – 

subsídios para gestão. Florianópolis, Projeto de pesquisa do Convênio UFSC/UNESC/SMD, 1998. 
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doutor no exterior. Meu envolvimento com o tema do desenvolvimento rural me 

proporcionou, ainda, publicar um texto na Revista Geosul, do Departamento de 

Geociências, baseado na bibliografia que acumulei no doutorado
15

. 

Atuei, também, como consultor “ad hoc” em duas circunstâncias: para a Revista 

de Ciências Humanas da UFSC (ISSN 0101 – 9589) em artigos que foram publicados 

no número 31, de abril de 2002 e para a seleção de bolsas PIBIC da Universidade 

Federal de Goiás. 

Durante esse período de recém-doutor, fui convidado para participar da docência na 

UNOESC (atualmente, chamada UNOCHAPECÓ), em cursos de especialização para 

licenciados em Geografia. As aulas eram realizadas aos sábados na cidade de Chapecó, 

para onde eu dirigia de ônibus, nas sextas-feiras à noite. Para mim, dar aulas na 

UNOESC servia como uma possibilidade de inserção institucional, com vistas ao 

futuro, já que a permanência na UFSC estava garantida apenas enquanto durasse a bolsa 

(agosto de 2000 a julho de 2003). 

Afortunadamente, no início de 2002, surgiu uma vaga de concurso para ocupar o 

lugar do Prof. Rolan Pizzolatti, recém aposentado e que atuava na área de geografia 

rural. Foram semanas de grande ansiedade e muita preparação que, finalmente, 

culminaram com a minha aprovação em primeiro lugar, para a felicidade de toda a 

família. Ficaríamos, definitivamente, instalados em Florianópolis.  

 

2. A docência 

 

2.1 A vida de um professor “calouro” 

Tomei posse no dia 20 de maio de 2002, data do meu aniversário, e entrei em 

exercício como professor do Magistério Superior na UFSC em 03 de junho, data do 

aniversário de minha mãe, que tanto torceu por mim. 

                                                 
15

 SILVA, Clécio Azevedo da. A. Integração de políticas rurais no desenvolvimento rural: a experiência 

da União Européia, In: Revista GEOSUL, Florianópolis, UFSC, v. 16, no 32, p.51-72, jul.-dez. 2001. 
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 Os membros designados para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do 

Estágio Probatório foram os Profs. Angela da Veiga Beltrame, Walquíria Krueger 

Corrêa e Nazareno José de Campos. Fui alocado na sala da Profa. Walquíria, com quem 

compartilharia projetos, bancas e temas em comum até a sua aposentadoria, em 2009. 

Formal, discreta e sempre muito companheira, a Profa. Walquíria foi fundamental para 

a minha devida instalação no Departamento de Geociências. 

 Na distribuição das aulas, eu fiquei responsável pela disciplina obrigatória 

“Geografia da População”, além de ter auxiliado a Profa. Walquíria na “Geografia 

Rural” em semestres específicos. É claro que minha preferência era sempre por esta 

última, mas como o professor “calouro” do Departamento, aceitava qualquer disciplina 

ou participação na docência que me fosse solicitada, no horário que me fosse designado, 

sem pestanejar e com o firme propósito de dar o melhor de mim.  

Durante os primeiros anos, estava, ainda, buscando alternativas de trabalho com 

disciplinas optativas, o que – calculava – poderia ser um bom lugar para exercer a 

docência em áreas do meu interesse, uma vez que Geografia Rural estava fora do meu 

alcance. O Prof. Ewerton Vieira Machado alertou-me que havia uma disciplina que não 

era ofertada há anos, devido à carência de professor, “Geografia da Alimentação”, 

ministrada conjuntamente para os cursos de geografia e nutrição; aceitei o desafio e 

passei a oferecer essa disciplina regularmente a partir de 2003-1. De início, a 

preocupação em homenagear Josué de Castro e sua grandiosa obra fazia da disciplina 

uma espécie de tributo a ele; ao longo dos anos, esse interesse foi abrindo um diálogo 

crescente com as questões envolvidas na segurança alimentar, abrindo novas 

perspectivas de estudos
16

.  

Na pós-graduação em geografia, elaborei o projeto da disciplina 

“Desenvolvimento em áreas periféricas: escalas local e regional”, que ministrei pela 

                                                 
16

 Utilizo os seguintes livros como material fundamental no plano de ensino de Geografia da 

Alimentação: (a) FLANDRINI, J.-L; MONTANARI, M. História da alimentação. Trad. de Luciano 

Vieira Machado e Guilherme João de Freitas Teixeira. São Paulo, Ed. Estação Liberdade, 1998. (b) 

GOODMAN, D.; SORJ., B.; WILKINSON, J. Da lavoura às biotecnologias. Trad. de Carlos Eduardo 

Baesse e Carlos Schiottfeldt. Rio de Janeiro, Campus,1990. (c) CASTRO, Josué de. Geografia da Fome 

(O dilema brasieiro: pão ou aço). São Paulo, ed. Brasiliense, 11a ed,, 1969. (d) MALUF, Renato S. 

Segurança Alimentar e Nutricional. Petrópolis, Ed. Vozes, 2009. 
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primeira vez, de forma experimental, em 2003. Passei a me concentrar, igualmente, na 

orientação de novos alunos, ligados a temas sobre desenvolvimento rural, agricultura 

familiar e produção de alimentos.  

 

2.2 O amadurecimento dentro e fora da sala de aula 

Ao longo dos anos, fui definindo uma rotina de avaliação nas disciplinas com 

atividades diversas (pesquisas em campo, seminários ou relatórios, dependendo das 

características de cada matéria) e provas (duas ou três, dependendo do calendário do 

semestre).  

Na “Geografia da População”, uma preocupação sempre foi incluir, no plano de 

ensino, um debate sobre a relação entre o homem e natureza, como ponto de partida 

para entender a distribuição desigual e diversa das populações no planeta. Nas questões 

de interesse por onde evoluía a disciplina, destaco os debates contemporâneos sobre as 

redes migratórias e as populações vulneráveis
17

. 

 Sempre que possível, solicitava uma pesquisa em campo sobre um tema caro à 

disciplina. Certa vez, tivemos que cobrir o calendário no mês de janeiro para compensar 

os dias perdidos por uma greve; dividi a turma em grupos e os enviei para as praias, 

com o objetivo de produzirem trabalhos sobre a economia de verão de Florianópolis. 

Foram realizadas entrevistas com vendedores ambulantes, comerciários, garçons etc. As 

informações colhidas em campo constituíram uma excelente matéria prima para a 

disciplina, possibilitando ótimos seminários, além do estímulo que significou, para os 

estudantes, realizar a pesquisa de campo nas praias, em pleno verão. 

Posso dizer que o término do estágio probatório coincide, mais ou menos, com a 

conquista de uma estabilidade como professor da disciplina “Geografia da População”.  

                                                 
17

 Posso destacar o uso regular das seguintes referências no plano de ensino: (a) BEAUJEU-GARNIER, 

Jacqueline. Geografia da População. Trad. de Leônidas Gontijo de Carvalho. São Paulo, Ed. da USP, 

1980. (b) DIEGUES, Antônio Carlos. O Mito Moderno da Natureza Intocada. São Paulo, Hucutec, 

1996 (3ª ed.).  (c) ASSIS, Gláucia de Oliveira. “Estar aqui”. In: Estar aqui, estar lá... Uma cartografia 

de vida entre dois lugares. Florianópolis, Ed. da UFSC,, 1995. 
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Ministrei essa disciplina desde que iniciei formalmente a docência – semestre 2002-2 – 

até o semestre 2007-1, de maneira ininterrupta. Isto é, passados cinco anos, ou dez 

semestres, eu já era reconhecido como o especialista em temas demográficos e de 

população no Departamento, sendo, inclusive, a referência da casa para orientações e 

supervisões de alunos a respeito.  

Lembro-me de ter sido entrevistado algumas vezes por jornais e canais televisão. 

Primeiro, o Chefe do Departamento me indicava; logo, a Reitoria e a Agência de 

Comunicação da UFSC – AGECOM – passaram, também, a encaminhar o meu nome 

para a imprensa. Na primeira experiência, não nego uma ponta de orgulho ou satisfação 

pessoal. Entretanto, pouco a pouco, essa situação passou a me incomodar, até o 

momento em que comecei a escapar da imprensa e a evitar qualquer contato, mesmo 

que fosse por telefone.  

Dois eram os motivos: o primeiro, é que eu era extremamente tímido para esse 

tipo de exposição de mídia; depois, e o mais grave, está o fato de que eu resistia a 

assumir esse rótulo informal de especialista em temas de geografia da população e 

demografia. Gostava da disciplina, mas não ao ponto de que carregasse consigo toda a 

minha perspectiva de futuro profissional. Não era, absolutamente, a área da geografia 

para a qual havia me preparado por tantos anos. Vários colegas me questionavam a 

respeito e também a minha esposa, mas me mantive irredutível: tratava-se, para mim, de 

um compromisso temporário na carreira docente. 

A dobradinha de “Geografia da População” com “Geografia da Alimentação” 

manteve-se constante até o semestre 2006-1. O exercício da docência na optativa era 

caro às minhas intenções porque me mantinha ligado aos temas que mais me 

interessavam. Aguardei, respeitosa e pacientemente, a aposentadoria da Profa. 

Walquíria – que ocorreu no ano de 2009 – para assumir, enfim, a disciplina “Geografia 

rural”.  

Sou professor de Geografia Rural desde o semestre 2010-1 e de forma 

ininterrupta. Ao longo de todos esses anos, tenho buscado desenvolver os temas 

essenciais do programa de ensino combinando os aportes teóricos com as questões da 

realidade. A intenção é estabelecer uma linha do tempo que faça associar as 
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transformações rurais e agrárias com a evolução das sociedades, ao mesmo tempo em 

que são apresentadas a condições de desigualdade e de diversidade que determinam a 

sua variação no espaço.  

Autores como George Duby e Marcel Mazoyer são cruciais para o ensino da 

passagem do espaço rural de conteúdo pré-capitalista para aquele imposto pela 

revolução industrial. O processo de colonização do campo brasileiro ao longo do século 

XX e o domínio do espaço agrário nacional pelo agronegócio também são questões-

chave para a disciplina, abordados com o apoio de autores como, por exemplo, Pierre 

Monbeig e Denise Elias
18

. 

Foi pelo interesse despertado nas aulas de geografia rural que vários dos meus 

orientandos começaram a trabalhar em projetos de pesquisa e extensão comigo, 

(incluindo alguns com bolsa PIBIC) e realizaram seu TCC. 

Considerando que a disciplina é oferecida no segundo semestre do curso, estou 

optando, nos últimos anos, por aumentar a carga de leituras teóricas e as tarefas 

correspondentes, como estratégia para fazer frente aos “grandes vazios” na formação 

dos estudantes impostos ao ensino médio pelo vestibular. É evidente que essa estratégia 

não pode “corrigir” as falhas na formação, mas, pedagogicamente bem calculada, pode 

conduzir a uma melhor apropriação dos conteúdos diante dos desafios da abstração. 

Na pós-graduação, apresento a disciplina “Desenvolvimento em áreas 

periféricas: escalas regional e local” de forma regular a cada dois anos desde 2012, após 

um grande período de interrupção. Esta disciplina objetiva apresenta as abordagens 

teóricas recentes sobre o processo de desenvolvimento em áreas periféricas regionais e 

locais e, ainda, analisar suas limitações e possibilidades metodológicas como 

                                                 
18

 Utilizo, regularmente, estas referências no plano de ensino: a) DUBY, Georges. Economia e vida 

rural no campo no ocidente medieval. Lisboa, Edições 70, 1987. (b) MAZOYER, Marcel. História das 

agriculturas no mundo. Tradução: Cláudia F. Falluh Balduino Ferreira. São Paulo, UNESP, 2010. (c) 

MONBEIG, Pierre. Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo. Trad. de Ary França e Raul de Andrade e 

Silva. São Paulo, Hucitec, 1984. (d) ELIAS, Denise. O meio técnico-científico informacional e a 

reorganização do espaço agrário nacional. In: MARAFON, Glauco José; RUA, João; RIBEIRO, Miguel 

Angelo. Abordagens teórico-metodológicas em geografia agrária. Rio de Janeiro, Ed. da UERJ, p. 49-

66, 2007. 
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fundamentos para alavancar o crescimento e corrigir as desigualdades sociais e 

regionais. 

Trato de mantê-la aberta à possibilidade de interação com as pesquisas de 

mestrado e de doutorado vinculadas às várias linhas de pesquisa da área de 

concentração “Desenvolvimento urbano e regional” (DRU), motivo pelo qual 

orientandos de vários professores se matriculam, costumeiramente, nesta disciplina. 

Além disso, é decisão minha apresentá-la a cada dois anos, como forma de mantê-la 

arejada, com bibliografia parcial e cuidadosamente renovada, o que me requer mais 

tempo de leitura e preparação das aulas que nas disciplinas de graduação
19

. 

Ofereci, ainda, disciplinas na pós-graduação na forma de tópicos especiais, de 

modo a explorar novas literaturas para as pesquisas, como no caso da disciplina 

“Circuitos curtos: inclusões e exclusões no sistema alimentar” (em parceria com Maria 

das Graças Brightwell); ou, ainda, para realizar atividade de docência conjunta com 

algum convidado externo, em seu domínio específico. Essas situações ocorreram 

quando ministrei a disciplina quando recebi o Prof. Gustavo Garza Merodio, da UNAM, 

para ministramos o tópico especial “La geografía histórica y la geografía cultural como 

fundamentos teóricos en el estudio de la relación sociedad-medio” e, ainda, quando 

recebi a Profa. Giovanna del Gobbo, da UNIFI, para ministrar o tópico especial 

“Recuperação e valorização do patrimônio material e imaterial para a construção de 

comunidades sustentáveis”
20

.  

Atualmente, ofereço a optativa “Geografia da Alimentação” em caráter eventual, 

algumas vezes alternando com as disciplinas da pós-graduação e, outras vezes, com 

obrigatórias como “História do Pensamento Geográfico” ou “TCC-Projeto” que, às 

                                                 
19

 Relaciono, abaixo, três textos que são estratégicos para a disciplina: 

 MAZZUCATO, Maria. Tecnologia, Inovação e Crescimento. In O Estado Empreendedor. 

Desmascarando o mito do setor público vs. O setor privado. Trad. De Elvira Serapicos. São Paulo, ed. 

Schwarcz, 2014. pp. 58-90.  

MALUF, Renato S. Atribuindo sentido à noção de desenvolvimento econômico, In: Estudos Sociedade e 

Agricultura, n. 15, p.36-68, 2000.  

DA SILVA, Sandro Pereira. Análise da trajetória institucional de implementação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional no Brasil. Brasília, Revista do Serviço Público, 2016, pp. 351-376. 

20
 Professores da Universidad Nacional Autónoma de México e Universitat di Firenze, respectivamente. 
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vezes, são delegadas a mim em razão das circunstâncias relativas à distribuição das 

disciplinas entre professores.  

 

2.3 As viagens de estudo: é com elas que eu vou 

 Sempre foi um grande prazer realizar o trabalho de campo com os meus 

estudantes. Desde o período  como recém-doutor, me oferecia, voluntariamente, para 

acompanhar outros colegas em suas atividades de campo. Como professor efetivo, 

passei a incluir as viagens de estudo sempre que os programas das disciplinas 

permitiam, como é o caso de “Geografia da População”. Mas a disciplina “Geografia 

Rural” se tornou o lugar preferido para realizá-las; nunca as deixei de prever no Plano 

de Ensino; e nas raríssimas vezes que não se concretizaram, as razões eram burocráticas 

ou deviam-se a problemas de gestão na UFSC.  

Levei as turmas de “Geografia Rural” a um sem número de pequenas localidades 

em vários estados brasileiros, áreas de produção, cooperativas agrícolas, assentamentos, 

agroindústrias, represas, etc.; os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer famílias 

rurais com diferentes características sociais e de renda, as populações tradicionais, as 

lutas dos movimentos sociais no campo, os trabalhos de extensão rural nos municípios, 

o processamento industrial e artesanal de alimentos etc.  

Algumas viagens eram longas, de dois ou três pernoites, enquanto outras eram 

de ida e volta no mesmo dia, já que não se afastavam muito de Florianópolis. Com o 

tempo, passei a concebê-las com objetivos diferentes, combinando uma viagem curta e 

uma viagem longa no mesmo semestre. A viagem curta se constitui num roteiro pelo 

entorno da Grande Florianópolis, passando por um ou mais municípios, para estabelecer 

o contraste entre as paisagens rural e urbana, de modo a que os estudantes possam 

enxergar as oposições e complementariedades ali evidenciados.  Observamos a variação 

das funções ao longo do trajeto, as diferentes estruturas encontradas e as zonas de 

transição e as dificuldades de delimitação impostas pelo dinamismo territorial.   
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A viagem longa, por sua vez, objetiva uma imersão direta e profunda no espaço 

rural, de modo a gerar uma necessária reflexão dos estudantes sobre os ambientes 

visitados, oferecendo a eles a oportunidade de conhecerem o modo de vida das pessoas 

que ali residem, a cultura local, as técnicas e instrumentos utilizados, sua dinâmica de 

trabalho, sua produção e o funcionamento da economia na qual estão inseridos.  

A primeira experiência marcante foi em 2002-2, quando eu e o Professor 

Nazareno levamos uma turma para Canoinhas e municípios vizinhos, com o objetivo de 

conhecer áreas históricas do Contestado e a produção e processamento da erva-mate, 

cujo setor é forte na região.  

O sul do estado de Santa Catarina sempre foi um dos destinos preferidos, por sua 

tradição agrícola e forte presença da agricultura familiar. Por sete oportunidades, levei 

minhas turmas de Geografia Rural para a região, onde fizemos excelentes trabalhos de 

campo, variando, em cada viagem, a ênfase entre a rizicultura, a fruticultura, a 

fumicultura, a agroecologia e a mineração do carvão (figura 4). 
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Também estive com os estudantes, por diversas vezes, no Oeste Catarinense. A 

emblemática colonização desta região pela agricultura familiar e sua grande e 

diversificada produção de grãos, aves, suínos e leite sempre atraíram o interesse da 

disciplina. Uma das viagens, feita ao município de Arabutã, em 2014, foi especialmente 

emocionante, porque enfocada na realidade social e econômica das famílias rurais, 

quase todas com histórias de vida muito duras e marcadas pela exploração de sua força 

de trabalho pelas agroindústrias. 

A disciplina “Geografia da Alimentação” também acolheu excelentes viagens de 

estudo. Em sua maioria, foram focadas na descrição de circuitos espaciais produtivos da 

economia alimentar. Uma delas foi memorável e até hoje muito lembrada pelos outros 

professores com quem compartilhei a atividade – Profs. Nazareno e Ewerton Machado. 

Tratou-se de uma viagem pelo circuito do açúcar, com o início das visitas nos canaviais 

e numa usina de Sertãozinho (SP), passando por uma fábrica de doces em São Paulo e 

terminando no embarque do açúcar em navio, no Porto de Santos. 

Também realizei viagens cujo interesse estava concentrado nas características do 

território, enfatizando os seus elementos do patrimônio alimentar assentados na história 

regional e espremidos na relação entre tradição e modernidade, como a que foi realizada 

em Bom Jesus (RS), em parceria também com uma turma do Prof. Nazareno (figura 5). 

As viagens de estudo na pós-graduação buscaram relacionar, o máximo possível, 

os desafios teóricos das disciplinas com as questões práticas que mobilizam um ou mais 

projetos de mestrandos/doutorandos. Depois do retorno a Florianópolis, para um melhor 

aproveitamento da atividade, tomava a aula seguinte para a avaliação do campo. 

Destaco a experiência da viagem aos Campos Gerais do Paraná, em 2012, que foi 

esclarecedora e ilustrativa de vários impasses do desenvolvimento regional que haviam 

sido examinados no plano teórico, em sala de aula. Pudemos fazer excelentes visitas a 

instituições públicas, áreas de parque e turismo rural, museus, unidades de produção 

agrícola e até a uma cooperativa de produtores de leite (figura 6). 
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Como eu solicito transporte em praticamente todos os semestres desde que 

ingressei na UFSC, todos os motoristas da universidade e vários de empresas 

contratadas me conhecem; guardo boa ou cordial relação com eles. Os humores dos 

motoristas também contam no sucesso de uma viagem de estudos, bem como os locais 

em que nos hospedamos e as características e peculiaridades das turmas dos estudantes. 

Enfrentei grandes e pequenos inconvenientes e já me estressei a ponto de prometer a 

mim mesmo que jamais voltaria a realizar tais viagens; no entanto, invariavelmente, o 

desejo retorna com força ao iniciar-se um novo semestre. Além disso, a reiterada 

experiência foi me deixando mais hábil na gestão de conflitos e no controle das turmas, 

deixando-me mais seguro para evitar a cisão nos grupos e resguardar os bons resultados 

da atividade. 

Também é importante considerar que as viagens de estudo estão sujeitas às 

variações do clima e podem ser afetadas por problemas mecânicos, acidentes, 

interrupções diversas etc. Vivi situações inusitadas, como em 2010-2, numa viagem 

para a disciplina “Leitura Dirigida”: anoitecia quando recém havíamos encerrado um 

campo na zona rural de Rancho Queimado e, ao entrarmos na veículo da UFSC, o 

câmbio se desprendeu da caixa de marcha e ficamos parados, no meio de uma estrada 

rural, praticamente deserta, por aproximadamente duas horas até que um ônibus viesse 

nos resgatar.  

Graças ao imponderável, algumas viagens saíram exatamente como o planejado 

e, em outras, tivemos que fazer adequações no conteúdo ou no roteiro; umas foram 

melhores que as outras; algumas foram tensas, outras, mas prazerosas; sem dúvida, 

todas têm histórias próprias para contar, o que as define como uma experiência única. 

Porém, do ponto de vista pedagógico, não há como substituí-las. São com elas que eu 

faço a minha trajetória e não sei que professor de geografia seria em sua ausência.  
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3. A pesquisa 

 

3.1 Os passos iniciais 

Nos primeiros anos como docente da UFSC, minha experiência mais relevante 

na pesquisa foi a participação no Projeto sobre a bacia do rio Araranguá, com o qual já 

estava envolvido desde a chegada como recém-doutor. Dediquei-me, especificamente, a 

avaliar as transformações produzidas no espaço rural da bacia pela lavoura da rizicultura 

irrigada, tomando como referência a análise documental, conversas com os agricultores 

e as observações extraídas das saídas a campo.  

Aprendi muitíssimo da região de estudo e também dos conhecimentos 

específicos daquela equipe multidisciplinar, nas áreas de geologia, recursos hídricos, 

geomorfologia, geografia rural etc. Os trabalhos de campo foram inesquecíveis e as 

reuniões de trabalho, muito proveitosas. Era uma pesquisa-modelo, à época, sob a 

liderança excepcional do Prof. Scheibe. A participação no Projeto permitiu-me conciliar 

o aprendizado nas questões teóricas e práticas desta pesquisa com os elementos de 

teóricos acumulados durante o doutorado.  

Neste particular, destaco que a busca por pensar, de maneira articulada, o 

desenvolvimento rural na área de estudo com o problema da gestão dos recursos 

hídricos (oriunda da tese) rendeu artigo publicado na revista Geografia, da UNESP/Rio 

Claro
21

, aproveitando, ainda, das reflexões realizadas na tese de doutorado. Alguns anos 

mais tarde, publiquei um artigo, parceria com o Prof. Scheibe, sobre a rizicultura da 

região e, finalmente, completei a minha participação na pesquisa com a co-autoria de 

um capítulo no “Atlas Ambiental da Bacia do rio Araranguá”, documento síntese do 

projeto
 22

. 

                                                 
21

 SILVA, Clécio Azevedo da. “Da gestão dos recursos hídricos ao desenvolvimento rural: uma reflexão 

metodológica”. In: Geografia, Rio Claro, v. 29, n. 1, p. 101-110, 2004. 
22

 SILVA, Clécio Azevedo da; SCHEIBE, L. F. A dinâmica territorializadora da rizicultura na bacia do 

rio Araranguá. In: Revista Ágora, Santa Cruz do Sul (UNISC), v.12, p.87-98, 2006. 

FURTADO, Sandra; Corrêa Walquíria; SILVA, Clécio; PELLERIN, Joel. A agricultura na bacia do rio 

Araranguá. In: SCHEIBE, L. (coord.) Atlas Ambiental da bacia do rio Araranguá. Florianópolis, 
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No ano de 2008 seria publicado o meu último artigo “desta geração”, reunindo a 

base teórica que deu abrigo às minhas considerações sobre a relação entre a gestão dos 

recursos hídricos e o desenvolvimento capitalista, suas condicionantes econômicas e as 

tendências de futuro
23

. Esta publicação tem origem no exercício desenvolvido memorial 

entregue como etapa do concurso de Prof. Adjunto na UFSC, motivo pelo qual a tenho 

com especial carinho.  

 

3.2 Um pesquisador sólido, mas não consolidado 

   

Em 2003, assumi a coordenação da linha de pesquisa “organização e dinâmica 

do espaço rural” e, como estratégia para fortalecê-la, assumi a coordenação da pesquisa 

“A agricultura familiar e as transformações do espaço rural na Região Sul do Brasil” em 

parceria com a colega Profa. Walquíria, que o havia idealizado como um projeto 

“guarda-chuva” para abrigar os trabalhos dos nossos orientandos que ingressavam na 

pós-graduação. 

No ano de 2004, participei do edital do FUNPESQUISA (fundo da UFSC 

destinado ao apoio de pesquisas para professores iniciantes) com o projeto: “A 

multifuncionalidade em processo: uma aproximação geográfica ao caso de Praia Grande 

– SC”. O objetivo da pesquisa foi abordar questões sobre a diversificação de atividades 

na agricultura familiar que, naquele momento, estavam sendo amplamente objeto de 

estudos nas áreas de economia, sociologia e antropologia rural.  

A pesquisa levou-me a conhecer a belíssima região dos Aparados da Serra e suas 

incríveis histórias, iniciadas com a economia tropeira e que, hoje, se segmentam pelas 

especializações agrícolas, a agroecologia e o turismo rural. Dividi esta pesquisa ao 

longo de dois anos com Maria das Graças dos Santos Brightwell, à época uma 

                                                                                                                                               
EDUFSC, p. 44-47, 2010. 

  
23

 SILVA, C. A. Apontamentos teóricos para uma geografia econômica dos recursos hídricos. In: 

GEOUSP – Revista de Pós-graduação em Geografia. São Paulo, USP, num. 24 (2008), p. 137-149. 



 

29 

 

Memorial de Atividades Acadêmicas 

mestranda que se mostrava muito sagaz e inteligente. Publicamos um artigo na revista 

Scripta Nova, em 2008, que ainda hoje me inspira a redação de novos trabalhos
24

. 

Meu interesse no tema da multifuncionalidade também possuía um componente 

estratégico, de aproximação com colegas do Centro de Ciências Agrárias – CCA – que 

atuavam também com as questões do desenvolvimento rural: em especial, os Profs. 

Ademir Cazella, Wilson Schmidt, Valmir Stropassolas e Oscar Rover. Naquele período, 

cheguei a me envolver num projeto do Prof. Ademir sobre multifuncionalidade na 

agricultura familiar de São José do Cerrito (SC). Continuamos nos encontrando em 

bancas ou atividades afins, mas, no final das contas, foram poucas as interações efetivas 

com esses colegas e a verdade é que obtiveram um peso menor do que eu, inicialmente, 

esperava. 

A pouca relação com o grupo de Professores do CCA não foi causada, em 

absoluto, por divergências ideológicas ou mesmo de falta de empatia; talvez tivessem 

faltado mais projetos concretos que gerassem vínculos obrigatórios de trabalho, uma 

vez que a escassez de tempo é a tônica da vida universitária. Instalados em campi 

separados, provavelmente faltaram os momentos do “cafezinho”... 

O fato é que os anos estavam passando e eu precisava expandir meus horizontes 

para dentro do Departamento de Geociências e explorar mais as relações na área de 

conhecimento da geografia. Em 2004, organizei, juntamente com os Profs. Nazareno 

José de Campos e Carlos José Espíndola, o Seminário “Alimentação e 

Desenvolvimento”, que trouxe figuras nacionais importantes sobre o tema da segurança 

alimentar, como o Prof. Renato Maluf (meu orientador de mestrado e ex-presidente do 

CONSEA-Nacional), Flávio Valente (consultor/Nações Unidas) e o pesquisador 

Francisco Meneses (IBASE). Este evento foi motivado pelo interesse em abrir 

discussões sobre o tema dentro da graduação e pós-graduação em geografia. 

                                                 
24

 BRIGHTWELL, Maria das Graças; SILVA, Clécio Azevedo da. Transformações na provisão alimentar 

no espaço rural. Um estudo de caso sobre famílias agricultoras em Praia Grande, Santa Catarina, Brasil. 

In: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.  Barcelona, Universidad de 

Barcelona, 01/08/2008, vol. XII, núm. 270 (75). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-75.htm. 

“Graça”, como a chamava, foi uma grande parceira em vários trabalhos de pesquisa e extensão, tendo 

realizado, inclusive, um pós-doutoramento sob a minha supervisão. Faleceu no ano passado. 
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Além disso, precisava aumentar minha visibilidade a nível nacional e construir 

grupos, projetos, parcerias. O caminho óbvio era investir na ida a eventos. Em 2004, 

participei, pela primeira vez, do ENGA – Encontro Nacional de Geografia Agrária, na 

cidade de Gramado, onde dirigi a comunicação coordenada “Multifuncionalidade no 

espaço rural”. Esta participação me permitiu conhecer boa parte dos colegas de outras 

universidades brasileiras que atuam na mesma área e com quem, posteriormente, iria 

desenvolver algum tipo de cooperação acadêmica, como as Profas. Rosa Medeiros 

(UFRGS), Giancarla Salamoni (UFPel), Darlene Aparecida de Oliveira Ferreira 

(UNESP/Rio Claro), Carmen Rejane Flores Wisniewsky (UFSM) e os Profs. Luis 

Fernando Mazzini Fontoura (UFRGS) e Glauco Marafon (UERJ). 

 

3.3 Retornando a Barcelona 

Até o ano de 2006, a produção científica e a participação em eventos estava 

concentrada nos estudos sobre o lugar da agricultura familiar no desenvolvimento rural 

e suas estratégias de reprodução social e econômica. Foi com esse foco que comecei a 

estabelecer diálogos e algumas parcerias dentro da área de geografia agrária no Brasil e 

no exterior. 

Minha atuação na pesquisa estava sólida, bem organizada e produtiva. Mas 

queria avançar um pouco mais; talvez muito mais, se houvesse a possibilidade de 

aprimorar a formação em geografia da alimentação, que estava se tornando uma área 

cada vez mais interessante para a realização de novas pesquisas. 

A idéia de afastar-me para um pós-doutorado veio amadurecendo à medida em 

que meus encontros com a literatura inglesa, francesa e espanhola me colocavam a par 

da vasta produção européia sobre a geografia da alimentação. Após frutuosas conversas 

e trocas de e-mail com meu orientador de doutorado, Joan-Eugeni Sánchez, me 

convenci de programar meu retorno à Espanha. Entre os possíveis colaboradores para 

um estágio pós-doutoral, não foi difícil optar por enviar o projeto ao Professor Antoni 

Tulla, quem já havia me dado a honra de tê-lo na minha banca de defesa de tese do 

doutorado, seis anos antes. Ssua larga experiência nos estudos sobre alimentação em 



 

31 

 

Memorial de Atividades Acadêmicas 

áreas periféricas e em pequenas localidades, especialmente na Catalunha, foi definitiva 

para a minha escolha.  

 Elaborei um projeto de pós-doutorado intitulado: “Análise espacial do 

abastecimento alimentar em pequenos municípios”, que possuía dois objetivos. O 

primeiro, teórico, era o de atualizar e ampliar a base conceitual e analítica disponível na 

literatura brasileira sobre a geografia da alimentação, de modo a contribuir no 

desenvolvimento da disciplina no nosso país e aumentar a visibilidade acadêmica das 

questões relacionadas ao abastecimento alimentar. O segundo, empírico, era o de 

produzir anotações e acompanhar experiências de abastecimento alimentar em pequenos 

municípios espanhóis (catalães, especificamente), de modo a reunir novas ideias e 

inspirações para a realização de futuras pesquisas no Brasil. 

Consegui o aceite do Prof. Antoni Tulla e a liberação e a bolsa da CAPES para 

realizar meus estudos durante um ano no Departamento de Geografia da Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB). Eu, Graciela e as crianças aterrisamos na capital catalã 

no dia 30 de junho de 2007. Por uma coincidência inexplicável, nos deparamos com o 

meu orientador de doutorado entrando no aeroporto na hora em que saíamos com as 

malas, sem que ele soubesse o dia da minha chegada e depois de sete anos sem vê-lo. 

Bom presságio, pensei...  

A esta altura da vida, Emmanuel, o catalão, faria dez anos e também tínhamos a 

Luana, a manezinha, que já estava por completar três. Consegui estabelecer uma boa 

rotina de trabalho, com as crianças na escola em tempo integral e idas quase diárias à 

UAB, situada em município próximo a Barcelona.  

 Foi-me, desde o início, disponibilizada uma sala com mesa, estantes, 

computador, acesso à internet e impressora multifuncional.  Além disso, tive acesso à 

empréstimo nas bibliotecas de Barcelona e pude obter publicações on-line de forma 

gratuita, pela rede interna da universidade. Com estas condições de trabalho, foi 

facilitada a minha leitura de importantes estudos europeus sobre circuitos alimentares, 

tradicionais (a maioria, esgotados) ou recentes
25

. 

                                                 
25

 Como exemplos, posso citar os seguintes trabalhos:  

CALDENTEY, P. La nueva economía agroalimentaria. Madrid: Agrícola Española, 1998. 
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O apoio que recebi do meu colaborador acadêmico, Antoni Tulla, e de outros 

pesquisadores que compunham seu grupo de pesquisa na UAB, foi excelente. Pude 

fazer uma boa compilação sobre as possibilidades de contribuição da geografia à análise 

da questão alimentar e, além disso, operar dois estudos de caso sobre os pequenos 

circuitos alimentares, a saber: queijo artesanal e azeite de oliva, ambos produzidos na 

Catalunha (figura 7). As reuniões com o Prof. Antoni eram de periodicidade quinzenal 

(aproximadamente) e as saídas a campo, sempre prazerosas e, às vezes, acompanhadas 

da família, eram seguidas de um fichamento, uma avaliação e uma reflexão teórica.  

                                                                                                                                               
CONTRERAS, J. y ARNÁIZ, M. G. Alimentación y cultura. Perspectivas antropológicas. Barcelona: 

Ariel, 2005.  

COOK, I. y CRANG, P. “ The world on a plate. Culinary culture, displacement and geographical 

knowledges”. Journal of Material Culture, London: v. 1 (2), p. 131-153, 1996.  

DAVIS, J. H. y GOLDBERG, R. A. A concept of agribusiness. Boston: Harvard University.  

MALASSIS, L. Économie Agroalimentaire. Paris: ed. Cujas, Tome I : Économie de la consommation et 

de la production agroalimentaire, 1973. 

TULLA i PUJOL, A. Procés de transformació agrària en àrees de muntanya. Barcelona: Institut 

Cartogràfic de Catalunya, 1993. 
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Como resultado da pesquisa de pós-doutorado, produzi um artigo completo em 

periódico, que viria a constituir a base das minhas incursões teóricas nos estudos sobre 

os circuitos alimentares
26

. Além desse, também escrevi um artigo para evento científico 

nacional, um para evento internacional e uma crônica publicada na rede “Slow Food – 

Brasil”
27

. 

Antes do meu regresso ao Brasil, ainda tive a oportunidade de participar 

ativamente da organização do Colóquio Internacional de Geocrítica, frequentando as 

reuniões preparatórias com o grupo liderado pelo Prof. Horácio Capel e assumindo a 

coordenação da sessão temática “La transformación de la agricultura y de los espacios 

agrários”, além de apresentar um trabalho (figura 8). 

                                                 
26

 SILVA, C. A. La configuración de los circuitos de proximidad en el sistema alimentario: tendências 

evolutivas. In: Documents de Análisi Geogràfica. Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 

núm. 54 (2009), p 11-32. 

27
 Essa crônica tem um valor afetivo para mim porque a redigi na forma de um relato de viagem inspirado 

no estilo dos viajantes franceses que tanto influenciaram a descrição geográfica, como La Blache e Pierre 

Monbeig. A referência completa é: SILVA, Clécio Azevedo da. Do camponês ao queijeiro: grandes e 

pequenas histórias no Pirineu catalão. In: Slowfood Brasil – textos e notícias 

http://www.slowfoodbrasil.com/content/view/200/95.  

http://www.slowfoodbrasil.com/content/view/200/95
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3.4 Agora, sim, a consolidação como pesquisador 

 O retorno do estágio pós-doutoral inaugurou um novo momento na minha 

carreira de pesquisador na UFSC. Em 2009, eu e o Prof. Nazareno, que também havia 

retornado há pouco do seu pós-doutorado, decidimos criar o Grupo de Pesquisa no 

diretório do CNPq “Estudos da dinâmica regional e de processos rurais” e também o 

“Laboratório de Estudos do Espaço Rural – LabRural” para dar acolhida na UFSC, em 

termos de infraestrutura e de equipamentos, às nossas pesquisas e às dos nossos 

orientandos. Logo, formamos um grupo com objetos de estudos variados, mas todas 

organizadas dentro do LabRural. 

 Estimulado pela colega Profa. Walquíria, que se aposentava, à época, comecei a 

participar das atividades do Encontro de Grupos de Pesquisa – ENGRUP –, formado 

por pesquisadores (docentes e pós-graduandos) de algumas universidades do centro-sul 

brasileiro nas áreas de Geografia Agrária e Rural. A presença ativa no ENGRUP desde 

2010 oportunizou-me construir relações de intercâmbio acadêmico e científico com 

vários colegas de outras instituições No ano de 2015, coordenei, ao lado do Prof. 

Nazareno, o VIII ENGRUP, havendo sido a primeira experiência de organização de 

evento do LabRural com a participação de grupos externos à UFSC (figura 9). 
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A escala internacional, pude explorar bem as relações construídas no período do 

pós-doutorado. Eu e o Prof. Antoni redigimos um adendo, para a área de geografia, ao 

Acordo que já existia entre a UFSC e a UAB. Essa medida facilitou, nos anos seguintes, 

a dois doutorandos que estavam sob a minha orientação para um período “sanduíche” – 

Fernando Goulart e Rudinei Exterckoter. As relações de intercâmbio com a UAB se 

estenderam, ademais, para os meus colegas Carlos Espíndola e Angela Beltrame
28

. No 

que concerne a mim, voltei a Barcelona em 2010, para desempenhar uma série de 

atividades acadêmicas e científicas, a convite do Prof. Antoni Tulla. 

Pelo lado da UAB, um doutorando realizou um intercâmbio conosco e os 

Professores Antoni Tulla (por duas vezes) e Albert Pellachs também vieram para 

apresentar seminários, cursos, trabalhos de campo e participações em bancas de tese 

doutoral (figura 10).  

O período foi favorável também para promover intercâmbios com a Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), através de um adendo para a área de 

geografia que promoveu a vinda dos Professores Héctor Ávila Sánchez e Gustavo Garza 

Merodio para eventos na UFSC e a estadia, no México, de dois dos meus orientandos de 

PIBIC e TCC. 

Em 2010, apresentei um trabalho, junto com Jóice Konrad, minha orientanda de 

mestrado à época, no XII Encontro Internacional Humboldt. Para este evento, organizei 

grande caravana de professores e estudantes de graduação e pós-graduação para se 

deslocarem, a maioria em ônibus fretado pela UFSC, até a cidade de La Rioja 

(Argentina). Foi uma experiência exaustiva, mas valiosa, possibilitando que um grande 

grupo da UFSC pudesse participar e apresentar trabalho em evento internacional. Além 

disso, tivemos a oportunidade de conhecer os elementos geográficos que compõem 

paisagens espetaculares, como as do Parque Talampaya e do Valle de la Luna.  

                                                 
28

 A primeira, realizaria seu pós-doutoramento com o Prof. Albert Pellachs, na área de biogeografia e, 

este último, também com o Prof. Antoni Tulla, em estudos sobre agroindústria. 
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 Em relação às pesquisas, em concreto, o fato de ter acumulado bastante material 

teórico e empírico sobre os circuitos alimentares na Catalunha motivou o interesse em 

desenvolver estudos semelhantes em Santa Catarina. Entre 2009 e 2013 elaborei dois 

projetos em sequência para analisar os circuitos da produção alimentar na Grande 

Florianópolis
29

.  

 

Estes dois projetos serviram como iniciativas piloto e envolveram, basicamente, 

orientandos de graduação (PIBIC e TCC) com o objetivo maior de coletar informações 

em campo e sistematizar as estatísticas disponíveis sobre a produção e a distribuição de 

alimentos na região. A Grande Florianópolis, com sua formação social baseada na 

                                                 
29

 Os projetos foram: “Análise do mercado de alimentos processados pela agricultura familiar: Os 

circuitos dos queijos e embutidos coloniais comercializados em Florianópolis” (entre 2009 e 2011), e 

“Dinâmica territorial da produção de alimentos na Grande Florianópolis” (entre 2011 e 2015). 
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pequena produção e mantendo, até então, umas características de “cinturão verde”, 

serviria como um grande laboratório de estudos (figura 11).  

Os estudos sobre circuitos alimentares afiançaram a minha participação em 

vários eventos nos anos que se seguiram, tal como o XV Encuentro Internacional 

Humboldt (México-DF), além de ter sido a razão por ter sido convidado como 

palestrante nas XIII Jornadas de Estudos sobre Assentamentos Rurais, tradicional 

evento da UNICAMP organizado pelo grupo da Profa. Sônia Bergamasco. 

 

Paralelamente, entre 2012 e 2014, participei do projeto “Inventário dos produtos 

coloniais no Oeste de Santa Catarina”, a convite do pesquisador Clóvis Dorigon, do 

Centro de Estudos e Pesquisas sobre a Agricultura Familiar da EPAGRI (CEPAF), 
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localizado em Chapecó. A experiência foi riquíssima, em função das características da 

população estudada e pela excelente condução do projeto, com uma equipe 

multidisciplinar, o que culminou com a publicação de um livro
30

. Entre as contribuições 

que colhi ao participar da pesquisa, destaco os trabalhos de campo e o melhor 

alinhamento com elementos teóricos da antropologia, ao explorar novas e estimulantes 

leituras que me auxiliaram no estudo sobre o patrimônio alimentar das comunidades 

rurais
31

. 

A intenção de evoluir nessas reflexões levou-me a participar do edital 

Universal/CNPq para os anos 2015 a 2017, com a pesquisa “Circuitos do patrimônio 

alimentar na região da Grande Florianópolis”. Essa pesquisa significou um novo desafio 

na minha carreira. 

A rápida popularização do tema da valorização dos saberes locais, indicação 

geográfica, certificações etc. em agências públicas e privadas de Santa Catarina trazia 

uma perspectiva inovadora para a pesquisa. Mas, para mim, significava algo mais 

importante do que isso: adentrar o universo dos circuitos informais da produção 

alimentar, ausentes nas estatísticas e invisíveis para a maioria das instituições, porém, 

muito expressivos na região. O apoio do CNPq foi fundamental para que colhêssemos 

uma grande quantidade de dados empíricos sobre a realidade, viabilizando a análise do 

patrimônio alimentar das comunidades rurais e sua relação com o mercado regional. 

Algumas orientações em nível de pós-graduação estiveram diretamente relacionadas 

à pesquisa e ajudaram a produzir os seus resultados como, por exemplo, a dissertação de 

mestrado “Produção e mercado do queijo colonial da região da Grande Florianópolis: o 

                                                 
30

 DORIGON, Clóvis; RENK, Arlene; Silvestro, Milton.; SILVA, Clécio Azevedo da.; SAVIO, Juliana. 

Produtos Coloniais: tradição e mudança. Chapecó, ed. Argos, 2015 (432 p.). 

31
 A pesquisa permitiu aprimorar os meus conhecimentos sobre a relação entre patrimônio e circuitos 

alimentares com a leitura dos seguintes trabalhos, entre outros: (a) BOURDIEU, P. Las estrategias de 

reproducción social. Buenos Aires, Siglo XXI ed., 2011; (b) GONÇALVES, J. R. Os limites do 

patrimônio. In: LIMA FILHO, M. F.; BELTRÃO, J.; ECKERT, C. (orgs.). Antropologia e patrimônio 

cultural: diálogos e desafios contemporâneos. Blumenau, Nova Letra, pp. 239-248, 2007; e (c) 

NAROTSKY, S. Antropología Económica. Barcelona, Ed. Melusina, 2004. 
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caso do município de Angelina – SC” de Évilyn de Souza Pauli, e as teses de doutorado 

“Abastecimento de alimentos orgânicos e agroecológicos em circuitos regionais: o caso 

da Grande Florianópolis” e “Permanência e atualizações na produção de alimentos 

artesanais tradicionais: o sistema alimentar em movimento”, de Daniele Lima Gelbcke e 

Berenice Giehl Zanetti, respectivamente. Das orientações, derivaram várias produções 

científicas, em revistas e em eventos. 

Os ventos corriam a favor. A minha incursão no tema do patrimônio alimentar foi 

acrescida, em 2017, da realização de um intercâmbio científico na Universidade de 

Florença (UNIFI – Itália), sob a supervisão da Profa. Giovanna del Gobbo, com quem já 

tinha estabelecido relação alguns anos antes
32

. Foram quarenta dias participando 

intensivamente de seminários de graduação e pós-graduação, além de efetuar o 

acompanhamento de atividades de pesquisa da Professora, inclusive com saídas a 

campo (figura 12).  

                                                 
32

 Professora do Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Università degli Studi di 

Firenze – Italia. Em 2014, a meu convite e aproveitando sua presença no Brasil para outra atividade, a 

Professora veio a Florianópolis e ofereceu um curso concentrado na pós-graduação em Geografia sobre a 

recuperação e a valorização do patrimônio material e imaterial. 
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Antes de realizar o intercâmbio em Florença, já havia aceito um convite, feito pelos 

Profs. Antonio Nivaldo Hespanhol, do Departamento de Geografia da 

UNESP/Presidente Prudente para participar da redação/organização de um projeto de 

pesquisa de caráter nacional
33

.  

A finalidade era propor uma candidatura unificada dos nossos dois grupos e o do 

Prof. Celso Locatel, do Departamento de Geografia da UFRN, ao edital 

“Desenvolvimento socioeconômico no Brasil” da CAPES
34

, focada no estudo da 

agricultura urbana e periurbana, compreendendo as realidades comparadas de Presidente 

Prudente, Natal e Florianópolis. O projeto, intitulado “Políticas Públicas, mercados 

institucionais e agricultura urbana/periurbana” foi um dos dez contemplados pelo edital, 

havendo iniciado no mês de março de 2016 e com duração prevista até 2021. O projeto 

também contempla o apoio à participação de pós-graduandos – com algumas bolsas, 

inclusive – de nossas respectivas equipes. 

Assumi a responsabilidade de ser o coordenador associado da equipe da UFSC, o 

que vem me obrigando a desenvolver uma habilidade de gestão administrativa de 

projetos algo complexa. No entanto, a pesquisa vem evoluindo com um trabalho 

bastante intenso e de muito aprendizado, com base no diagnóstico das realidades 

estudadas, com entrevistas e mapeamento das áreas de agricultura urbana e periurbana e 

o monitoramento da dinâmica produtiva. A interação com as outras equipes tem sido 

muito profícua e estimulante, compreendendo reuniões regulares e trabalhos de campo 

nas realidades de Presidente Prudente e Natal (figura 13).  

É certo que a dimensão teórica da pesquisa guarda relação com o tema dos circuitos 

produtivos de proximidade, mas aumenta o escopo do desafio, pois trata de aproximar 

uma área onde já havia adquirido boa desenvoltura nos estudos – geografia da 

alimentação – às áreas de geografia urbana e planejamento urbano, onde a minha 

experiência como pesquisador era mínima ou inexistente. 

                                                 
33

 As relações com o Prof. Nivaldo (coordenador geral da pesquisa) e o seu grupo da UNESP já existiam 

desde a minha inserção no ENGRUP. 

34
 Edital n. 42/2014, CAPES/PGPSE – “Programa de Apoio à Pós-graduação e à Pesquisa Científica e 

Tecnológica em Desenvolvimento Socioeconômico no Brasil”. 
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Outro ganho importante é estar atuando em parceria com o Prof. Nazareno
35

 e haver 

incluído no projeto vários pós-graduandos orientados por nós, o que vem alavancando 

muitos esforços coletivos e dinamismo no LabRural, além de render diversas 

publicações e participações em eventos. Por último, ainda em razão do projeto, nossa 

equipe assumiu a realização do IV Encontro Latinoamericano de Agricultura Urbana e 

Periurbana – ELAUP, para os dias 6 a 8 de novembro de 2019, uma grande frente de 

trabalho na qual estamos atuando intensivamente
36

. 

 

4. A extensão  

 

4.1 O início hesitante 

Os primeiros anos da trajetória na UFSC carregaram consigo uma doce interrogação 

sobre como eu poderia atuar na extensão rural. “Doce”, porque sabia que tratava de um 

mundo de muitas possibilidades, mas estava cheio de dúvidas sobre como proceder. 

                                                 
35

 Apesar da excelente relação e parceria no LabRural que temos desde 2009, este é o primeiro projeto em 

que, formalmente, trabalhamos juntos. 

36
 Os detalhes da organização do IV ELAUP podem ser consultados em: 

http://labrural.ufsc.br/eventos/ivelaup/  

http://labrural.ufsc.br/eventos/ivelaup/
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Em primeiro lugar, não sabia ao certo como posicionar-me, profissionalmente. A 

minha passagem pela extensão rural em anos anteriores havia sido muito marcante e 

deixou, como herança, uma enorme vontade de estar próximo das pessoas e das 

comunidades. Porém, faltava-me experiência para definir como proceder na 

universidade; de início, me sentia desorientado, mesmo para entender o que, de fato, era 

a tal “extensão universitária”, pois o desafio era não só conciliar as ações com a carreira 

docente e de pesquisador, mas, sobretudo, propor uma relação construtiva entre esses 

três espaços de atuação. 

Uma coisa, sim, era certa: a extensão não seria (como nunca foi) um lugar para a 

minha projeção externa à universidade ou marketing curricular. Carregava uma dose 

suficiente de idealismo para manter-me imune a este tipo de ambição pessoal. O que, 

efetivamente, me importava, era cumprir o compromisso íntimo de contribuir com o 

desenvolvimento rural. Era preciso, então, andar a passos lentos e mapear bem o 

terreno, antes de lançar-me aos riscos naturais da extensão. 

Cabe um parêntesis para explicar o que entendo por riscos naturais da extensão. 

Não queria me aventurar num mundo que não conhecia. Tinha plena consciência que a 

participação do extensionista requer tempo e confiança para legitimar-se diante da 

comunidade. Além disso, o engajamento com o movimento social me assustava. Já 

havia cooperado com movimentos sociais no campo durante o período na EMATER-

Paraná, mas entendia que a extensão de tipo “militante” enrijecia por demais a 

necessária reflexão que deveria ser promovida pela universidade. Sentia-me ameaçado, 

neste caso, pela exposição a possíveis contradições entre as ações executadas e o meu 

balizamento teórico, o qual nem sempre está alinhado às demandas do movimento 

social, o que configuraria uma postura intelectualmente desonesta de minha parte. 

O meu empenho na extensão estava restrito, portanto, a atividades acadêmicas, 

como a participação nas Semanas de Geografia da UFSC (SEMAGEO), cuja equipe de 

coordenação eu compus, pela primeira vez, em 2004. Também posso destacar a 

elaboração de um Acordo de Cooperação Acadêmica com a PUC-Chile, redigido a 

quatro mãos com o Prof. Rodrigo Hidalgo, a quem havia conhecido durante o meu 

doutorado em Barcelona. Esse acordo foi específico para o intercâmbio de estudantes, 
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em 2006, que resultou no envio de alguns estudantes de graduação em geografia da 

UFSC para cursarem até dois semestres naquela universidade. 

Porém num exame geral, nos meus anos iniciais eu não me envolvi na extensão de 

forma regular e substantiva na minha trajetória. Até, pelo menos, o meu retorno do pós-

doutoramento, em 2008, minha atuação na sociedade se mantinha mais hesitante que 

objetiva.  

 

4.2 As incursões substantivas 

A partir de 2009, sem dúvida, minha postura foi, aos poucos, sendo modificada. 

Foram determinantes, para tanto, a criação do LabRural e a passagem à condição de 

professor responsável pela disciplina “Geografia rural”.  Com a estruturação de um 

laboratório e a correspondente formação de uma equipe própria de docentes e discentes, 

configurou-se o divisor de águas para a minha trajetória na extensão.  

É claro que as ações no âmbito acadêmico se mantiveram importantes, pois era 

também estratégico para o nosso grupo de pesquisa nascente. Esse contexto foi 

favorável a que eu assumisse a função de representante da UFSC no Comité Académico 

de Desarrollo Regional, da Associação de Universidades Grupo de Montevideo 

(AUGM). Explorando esse mundo de possibilidades, participei do “II Congresso de 

Geografia de Universidades Públicas”, na UNL – Santa Fe, evento no qual atuei como 

palestrante e ministrante de minicurso, com o interesse de manter a cooperação 

acadêmica entre as duas universidades. 

Em relação às ações acadêmicas internas à UFSC, destaco haver sido coordenador 

da XXXIV SEMAGEO, no ano de 2013, com o título “Paisagem, biodiversidade e 

desenvolvimento”, uma iniciativa com a intenção de reforçar a amarração dos debates 

entre as áreas da geografia física e da geografia humana, cujo resultado, avalio, foi de 

alto nível, incluindo convidados de experiência nacional e internacional, como o Prof. 

Albert Pellachs, da UAB. 
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Entretanto, ao longo dos anos, as incursões estritamente acadêmicas na extensão 

universitária iam, progressivamente, perdendo o protagonismo devido ao meu 

envolvimento crescente com a área de geografia da alimentação, cuja fonte principal de 

estímulo provinha dos projetos de pesquisa.  

Com as pesquisas e as viagens de estudo, obtive uma aproximação com 

comunidades de produtores da região da Grande Florianópolis. As relações logo ficaram 

mais consistentes com um grupo de produtores orgânicos de São Bonifácio, o que me 

motivou a oferecer, em 2009, uma parceria à EPAGRI para apoiar a constituição de 

circuitos produtivos entre a agricultura familiar e o mercado de alimentos na região. 

Algumas reuniões e atividades informativas foram realizadas, especialmente para que os 

produtores tomassem conhecimento dos detalhes normativos e logísticos da participação 

no PAA – Programa de Aquisição de Alimentos – e no PNAE – Programa Nacional de 

Alimentação Escolar.  

Nos anos de 2010 e 2011, vencendo a minha timidez, busquei uma aproximação 

com a prefeitura municipal de Florianópolis e com os setores da sociedade civil 

empenhados na formulação de uma política municipal de segurança alimentar e 

nutricional. Participei dos debates que culminaram na elaboração do regimento do que 

seria o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA do município. A 

institucionalização da política não aconteceu na forma e no tempo previsto, mas hoje 

compreendo este período como uma fase de transição para uma intervenção na 

sociedade mais ousada e com maior exposição pessoal, na qual eu pudesse atuar de 

forma direta em questões que ultrapassassem as paredes da universidade.  

Em 2012, fui surpreendido por um convite do “Centro Internacional de Cooperación 

para el Desarrollo Agrícola”, situado na cidade de La Paz (Bolívia), para apoiar a 

execução do projeto “Mercados Campesinos”, destinado a fomentar e organizar 

circuitos alimentares de proximidade. Aceitei e hoje avalio que foi um momento 

especial no meu realinhamento na extensão. Ofereci um curso concentrado e seminários 

na capital La Paz e na cidade de Cochabamba, conhecendo, ainda, dificuldades e 

desafios dos circuitos de proximidade locais. Participaram das atividades cerca de 40 

pessoas, entre pessoal técnico de ONGs, organizações de produtores, servidores 
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públicos e estudantes de pós-graduação. Para mim, esta foi uma belíssima e desafiadora 

experiência, onde tive a possibilidade de aprender e ensinar sobre um tema caro à minha 

formação e diante de um público extremamente preparado e ávido por discutir ações de 

futuro. 

Já me sentia mais à vontade para relacionar-me com o público externo. A próxima 

aposta foi envolver-me no belíssimo e solidário esforço realizado, junto com os 

professores Oscar Rover (CCA), Suzi Cavalli (CCS) e a então diretora do restaurante 

universitário (RU), Beatriz Martinelli, para promover compras diretas de produtos da 

agricultura familiar, preferencialmente orgânicos. O Projeto: “Apoio à compra de 

alimentos da agricultura familiar pelo RU” esteve em vigor entre 2014 e 2016 e 

promoveu palestras, seminários e reuniões técnicas com associações e cooperativas de 

agricultores, tendo atuado, ainda, na mobilização da administração da UFSC para 

desembaraçar as formalidades jurídicas sobre essa modalidade de compra 

institucional
37

.  

A minha relação com as organizações dos produtores rurais chegou ao seu melhor 

momento com a participação no Projeto “Territórios Rurais”, gerido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial do então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Em 2014, o coordenador estadual, Prof. James Luiz Berto, da UFFS, me convidou para 

assumir a coordenação do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do 

Território Serramar (NEDET – Serramar), cuja equipe se completava com um Assessor 

Técnico em Gestão Social (ATGS), Luciano Philipp, uma Assessora Técnica de 

Inclusão Produtiva, Sílvia Zanol, e um bolsista de graduação, Bruno Franklin. Esse foi o 

maior desafio, até os dias de hoje, que assumi na extensão universitária. 

O Território Serramar congregava 34 municípios da região sul do estado de Santa 

Catarina e era representado por um Colegiado composto por 204 membros, sendo 2/3 da 

sociedade civil e 1/3 do poder público. Os produtores estavam organizados em diversas 

                                                 
37

 Infelizmente, as dificuldades técnicas e burocráticas na universidade impediram, naquele momento, a 

publicação de editais específicos para a compra direta da agricultura familiar, mas a capacitação obtida 

pelos agricultores contribuiu para que participassem de outros editais específicos do PAA e do PNAE.  
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associações e 22 cooperativas da agricultura familiar, economia solidária e pesca 

artesanal. O papel do NEDET era fomentar e mediar as ações da Política de 

desenvolvimento territorial.  

O projeto foi realizado entre 2014 e 2017, exigindo de mim uma grande dedicação, 

incluindo viagens regulares, às vezes longas e cansativas, para estar presente em 

assembleias e participar de reuniões técnicas ou de gestão com lideranças de 

agricultores, técnicos ou dirigentes de cooperativas. Realizamos, ainda, palestras e 

oficinas de formação e assessoramos a organização de encontros de jovens rurais e de 

mulheres. Num encontro de jovens rurais, particularmente, levei meus estudantes de 

graduação para acompanharem as atividades (figura 14). 
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A ação concreta mais importante ao longo do tempo em que coordenei o NEDET foi 

a aquisição, através do Programa de Infraestruturas – PROINF – de um Caminhão 

Feira-itinerante pelo conjunto de cooperativas da agricultura familiar. Convidei as pós-

graduandas Maria das Graças Brightwell e Daniele Gelbcke, além do Professor Mauro 

de Bonis, do curso de Design da UDESC, para ministrarem uma série de oficinas para a 

elaboração de um plano de negócios e o desenho da “marca territorial” do Caminhão-

feira. Todo o trabalho foi conduzido de forma horizontal e participativa, com resultados 

obtidos não só pela aquisição e uso do caminhão, mas, também, do ponto de vista 

simbólico, considerando o ganho no processo de organização dos produtores e de suas 

cooperativas (figura 15).  
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Este momento da minha carreira profissional foi marcado por ter alcançado uma 

plena desenvoltura no exercício da extensão universitária. Deixei de ser hesitante. Já 

não temia mais o “autocontágio” do meu passado como agrônomo e extensionista rural 

e havia espantado, finalmente, o fantasma dos riscos naturais da extensão.  

Em 2015, aceitei o convite feito pelo CEPAGRO
38

 para coordenar um projeto numa 

comunidade de agricultores situada no Alto Vale do rio Tijucas (município de Nova 

Trento – SC), destinado a promover a adequação ambiental e a conversão dos 

produtores locais, ligados à fumicultura, a sistemas agroecológicos. A esta altura, meu 

nome já circulava como um docente amigável à extensão e era relativamente conhecido 

entre as instituições públicas e ONGs atuantes no espaço rural. 

Todo o trabalho no Alto Vale do rio Tijucas seria, obrigatoriamente, construído de 

forma comunitária e participativa, pois o êxito do projeto dependia de práticas 

conservacionistas efetuadas na escala da microbacia, que foi definida como o âmbito de 

intervenção para tratar dos problemas de erosão e contaminação dos cursos d’água 

causados pela lavoura do fumo.  

Foi uma experiência mais do que gratificante. O trabalho avançou por três anos em 

projetos subsequentes, com a realização de coletas de amostras de água e solo, 

mapeamento das propriedades, entrevistas, reuniões, oficinas, cafés e almoços com as 

famílias, sempre com o apoio técnico e logístico do CEPAGRO. Essas ações foram 

complementadas com duas excelentes viagens de estudos dos estudantes de “Geografia 

rural” mediante a realização de levantamentos de campo com GPS e a participação nas 

reuniões comunitárias. Tudo concorreu para que a maioria dos agricultores realizasse a 

adequação ambiental da propriedade e, até mesmo, organizasse um grupo para 

certificação da produção orgânica, renunciando à lavoura de fumo como forma de 

obtenção de renda (figura 16).  
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 “Centro de Promoção de Agricultura de Grupo” é uma ONG que atua na difusão da agroecologia e de 

práticas ambientalmente corretas, como o saneamento rural e a compostagem.   
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Em relação às atividades pontuais, destaco a minha ida ao município de Valente, no 

sertão baiano, para participar do V Seminário do Observatório de Educação de Jovens e 

Adultos do Território de Identidade do Sisal (V SEJATIS). Participei na condição de 

Conferencista de Abertura, a convite a convite do Prof. Eduardo Nunes, da 

Universidade Estadual da Bahia – UNEB, perante um público de gente humilde, a 

maioria professores da rede pública, mas com um envolvimento histórico em lutas da 

agricultura familiar, muito afiados em sua capacidade de debate. 

 A última experiência de extensão foi o envolvimento com o Projeto Rios, com o 

objetivo de apoiar a difusão de práticas comunitárias de monitoramento e conservação 
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da qualidade ambiental em rios da Ilha de Santa Catarina
39

.  Com o apoio de uma 

bolsista, foram realizadas atividades junto ao bairro do Campeche, estimulando a 

mobilização comunitária em relação à qualidade ambiental do Rio do Noca. Atuamos 

em várias reuniões e práticas de campo com a parceria de várias instituições, com 

destaque para a Associação de Moradores do Campeche – AMOCAM – e as unidades 

da rede pública de educação. 

.Ao longo da carreira, a extensão universitária proporcionou-me estabelecer relações 

com setores da administração pública e organizações da sociedade civil em um nível de 

proximidade e comprometimento que jamais poderia ter alcançado apenas com a 

pesquisa científica. Isso facilitou o meu trânsito nas instituições e nas comunidades, 

possibilitando uma maior inserção na realidade social que me interessa conhecer e 

estudar. Dessa forma, também funcionou como um lugar de encontro entre a docência e 

a pesquisa. Alguns dos meus orientandos de graduação iniciaram suas atividades 

comigo em projeto de extensão, para, posteriormente, alçarem seus vôos nos estudos na 

área de geografia rural ou da alimentação
40

. 

 

5 As funções na administração 

 

Nas conversas entre colegas, costumamos dizer que uns têm um “perfil” mais 

adequado para exercer funções administrativas, enquanto que, para outros, pode 

significar um “castigo”.  

                                                 
39

 O "Projeto Rios" se constitui numa intervenção, a escala dos bairros ou comunidades, em prol de 

práticas de conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente ao redor dos cursos fluviais. Está 

presente em diversos países, atuando de forma totalmente voluntária e com o apoio técnico e 

organizacional de instituições variadas da sociedade civil e movimentos socioambientais. Este Projeto foi 

acolhido no Brasil pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (Regional Sul - 4, Santa Catarina), em 

parceria com o Forum Estadual de Preservação da Água, contando, ainda, com a participação do 

Movimento de Atingidos por Barragens (MAB). 

40
 Como exemplos, os geógrafos Igor de Barros – atualmente, professor no Instituto Federal do Paraná – e 

Giordanno Palla Kenicke – atualmente, meu orientando de mestrado – ambos meus ex-bolsistas em 

projetos de extensão. 
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A verdade é que as funções administrativas tiveram um papel discreto ao longo de 

minha trajetória na universidade. Nunca fizeram parte consciente de meus planos e 

ambições, ainda que as aceito, resignadamente, como uma contingência da profissão e 

inevitável, do ponto de vista ético, em relação ao rodízio entre colegas. 

Apesar de que já havia assumido algumas coordenações (do Laboratório de Estudos 

Urbanos e Regionais – LABEUR e do Programa Escala Docente/AUGM), a minha 

primeira função plena de administração na UFSC só deu início em 2009, quando assumi 

a coordenação de curso de Geografia. Já era hora, reconheço; somava-se a isso o fato de 

que havia retornado do pós-doutorado no ano anterior. Não havia como recusar. Meu 

primeiro desafio foi vencer a timidez diante do Colegiado, muito difícil, mas que foi 

acontecendo pouco a pouco. Porém, e certamente atrelado a isso, tinha que mostrar-me 

assíduo e competente nas minhas atribuições.  

Minha relação com os estudantes era muito boa, o que já me garantiu um início 

pacífico. Mas estávamos no período de implantação da matriz curricular de 2007, o que 

exigia concentração e domínio afiado da legislação no processo de transição. Além 

disso, precisava da compreensão e apoio do corpo docente durante as mudanças. 

Afortunadamente, meu chefe de expediente, à época, era muito capaz e experiente, o 

que me deu tranquilidade para passar aqueles dois anos adquirindo uma boa experiência 

na gestão e sem maiores sustos
41

. Um dos grandes acertos que tive, lembro bem, foi 

uma reunião pedagógica de professores que ficou marcada na história do curso.  

Mal terminou o meu tempo na coordenação de curso, já fui chamado a participar da 

gestão do Departamento de Geociências. Era uma época delicada, de estruturação do 

curso de geologia e realização de vários concursos via REUNI. O novo chefe para a 

gestão 2011-2013 seria o Prof. Juan Altamirano Flores, e o sub-chefe seria eu, numa 

chapa de conciliação entre a geologia e a geografia. 

A chapa foi eleita, a relação entre chefe e subchefe foi boa e pudemos conduzir o 

processo de estruturação do curso de geologia com êxito. Alguns meses antes de 

encerrar a gestão, o Prof. Juan deixou a chefia para assumir outro cargo na Reitoria e me 

                                                 
41

 Servidor Valmir Volpato, já aposentado. 
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tornei chefe pro-tempore, tendo sido responsável, ainda, pela materialização de alguns 

concursos REUNI para o curso de geologia. Esse foi o período em que assumi o maior 

volume de tarefas na administração, porém, muito importante e salutar para mim porque 

o meu pai, farol de todas as minhas grandes conquistas, havia acabado de falecer. 

Naquele ano de 2013, ainda, o Secretário de Relações Internacionais (SINTER) me 

nomeou representante da UFSC junto ao “Comité Académico de Desarrollo Regional” 

da AUGM. Candidatei-me a essa função graças aos vários compromissos internacionais 

que estavam animando a minha carreira de pesquisador. Foi uma função de moderada 

carga administrativa, mas academicamente importante para consolidar as relações 

internacionais no âmbito da América do Sul. 

Por fim, atuei como subcoordenador do curso de Geografia entre agosto de 2015 e 

de 2017, em parceria com o. Aproveitei da experiência acumulada como coordenador de 

curso, anteriormente, para apoiar o trabalho do coordenador, Prof. Carlos Espíndola, 

sem que houvesse grandes problemas ou desafios ao longo do período. 

 

6 Ainda há tempo 

 

 Ao longo de toda a minha trajetória profissional, concentrei as atenções na linha 

imaginária do horizonte, tentando enxergar os sinais do que ainda está por vir e, assim, 

me antecipar aos sacolejos do destino. Mas nem sempre os olhos foram mais rápidos 

que as luzes e, vez por outra, me vi surpreendido pelas traquinagens da vida. Nada mais 

saudável para a existência que soltar as rédeas do futuro.   

Talvez não fosse, hoje, um geógrafo se, lá atrás, não houvesse optado por cursar 

engenharia agronômica; talvez não conhecesse o campus desta universidade se não 

houvesse sido tomado pela coragem de, por vários anos, me afastar do Brasil; talvez, 

enfim, as recompensas sejam fruto dos perigos e ousadias a que me exponho e não da 

segurança que me sombreia. 
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A nostalgia que se acalme. Ainda há muito jogo para ser jogado. O IV ELAUP, 

que o LabRural irá realizar no final do ano, é o próximo grande desafio, que eleva o 

meu nível de adrenalina às alturas. Não é fácil se colocar no meio de uma ponte entre 

duas áreas do conhecimento que têm tão pouca tradição de se encontrar: a geografia 

rural e a geografia urbana. Mas vamos lá. 

Quero investir mais em estudos sobre a relação entre a produção alimentar e o 

desenvolvimento regional. A conexão entre a geografia da alimentação e os estudos 

regionais ainda está mal acabada. Há “brancos” na literatura quando o tema se desloca 

das cadeias produtivas comandadas pela agroindústria para as produções em escala 

artesanal. Entendo que a ausência se dá porque, aqui, a pequena escala de produção se 

confunde com a noção de “miudeza”, ou seja, de uma produção de impacto pouco 

significativo na escala regional. Considero essa premissa um equívoco, que reduz as 

expectativas da área “geografia da alimentação” a estudos de microescala, às vezes 

minimalistas, limitando a sua contribuição potencial.  

Concretamente, tenho diante de mim a orientação de dois novos mestrandos, 

cujos projetos vão incidir sobre essa questão: um sobre agricultura periurbana na 

Grande Florianópolis e outro sobre a produção de cafés especiais no norte do Paraná. 

Vamos lá. 

Na extensão universitária, experiências recentes – em particular, a do NEDET e 

a do Vale do Rio Tijucas – me deixaram claro que vale a pena apostar em projetos de 

longo prazo. Se é certo que, no decorrer da trajetória, adquiri uma maior desenvoltura 

para intervir na sociedade, também entendo que não posso deixar-me levar pelo 

voluntarismo das ações instantâneas e dos projetos sem continuidade. Na extensão, 

aprendi que o resultado é o próprio processo.  

Fiquei absolutamente apaixonado pela comunidade e os trabalhos que conheci 

no sertão baiano, na semana em que participei do SEJATIS. Desde então, tenho o desejo 

de cooperar com a formação das famílias nas agroindústrias coletivas, juntamente com a 

minha ex-doutoranda Berenice Zanetti, professora do IFSC – cursos de gastronomia e 

panificação. Mantenho contato com a comunidade até hoje, mas o desafio é garantir os 

recursos, diante de tantas dificuldades orçamentárias que vive, hoje, a educação 

brasileira. Nesse contexto, é melhor ter intenções que projetos. 
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Outra ação no horizonte, essa sim, sem grandes dificuldades para ser executada, 

é a participação num projeto de promoção do agroturismo nas encostas da Serra Geral 

catarinense. Essa atividade foi-me proposta recentemente pelo Secretário de Turismo do 

município de Orleans, Luciano Philipp, que foi meu assessor no NEDET, para atuar 

junto a um público de produtores familiares que desejam combinar sua tradicional 

agricultura com novos usos na propriedade. 

Como professor, me sinto absolutamente confortável ministrando as disciplinas 

“de sempre” – semestralmente, “Geografia rural”, bianualmente, “Desenvolvimento em 

áreas periféricas” e, eventualmente, “Geografia da Alimentação”. Aqui, peço ao destino 

que me faça essa concessão, eu não quero arriscar. É claro que me mantenho aberto a 

assumir, ocasionalmente, outras disciplinas, em especial, TCC-Projeto e História do 

Pensamento Geográfico, com as quais também me sinto à vontade na docência.  

Caso sobre um bom tempo de estudo e preparação, gostaria de, no ano que vem, 

oferecer uma disciplina sobre geografia histórica na pós-graduação, em parceria com o 

Prof. Nazareno. Estamos falando disso há pelo menos uns três anos, mas cabe o 

registro. Pode ser que dê certo. 

 Na administração, não acumulei ambições. Ainda me vejo como parte de um 

rodizio necessário entre colegas. Acho que, talvez, esteja pronto para assumir uma 

gestão com caráter mais acadêmico, como a coordenação do curso de pós-graduação, 

mas isso não depende só de mim. Veremos o que os próximos anos me reservam. 

Em síntese, ainda há tempo para viver novas aventuras e dizer que estou aberto a 

elas. Como a reforma da previdência ainda não foi votada, não sei quantos anos faltam 

para me aposentar. Mas acredito que serão cerca de dez anos. Se a saúde estiver em dia, 

ótimo. Hoje, sinto-me preparado para vestir a camisa de titular e, se for preciso, vou 

para a prorrogação. E mando um recado ao resto do time: só quero sair de campo 

quando o jogo acabar. 

 

Obrigado, universidade brasileira! 

. 
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1. Atividades de ensino e orientação, nos níveis de graduação e/ou mestrado e/ou 

doutorado e/ou pós-doutorado. 

 

1.1 Ensino 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2002/2: 

Geografia da População (GCN 5204) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula; 

Geografia Rural (GCN 5304) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2003/1: 

Geografia da População (GCN 5204) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula; 

Geografia da Alimentação (GCN 5949) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2003/2: 

Geografia da População (GCN 5204) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula; 

Geografia da Alimentação (GCN 5949) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2004/1: 

Geografia da População (GCN 5204) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula; 

Geografia da Alimentação (GCN 5949) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2004/2: 

Geografia da População (GCN 5204) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula; 

Geografia da Alimentação (GCN 5949) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2005/1: 

Geografia da População (GCN 5204) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula; 

Geografia da Alimentação (GCN 5949) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2005/2: 

Geografia da População (GCN 5204) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula; 

Geografia da Alimentação (GCN 5949) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2006/1: 

Geografia da População (GCN 5204) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula; 

Geografia da Alimentação (GCN 5949) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2006/2: 

Geografia da População (GCN 5204) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula; 

Organização Macrorregional do Espaço Mundial (GCN 5506) = total de 4 

créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2007/1: 
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Geografia da População (GCN 7102) = total de 6 créditos ou 108 horas/aula; 

Geografia Humana e Econômica (GCN 5184) = total de 4 créditos ou 72 

horas/aula; 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2008/2: 

 Geografia da População (GCN 7102) = total de 6 créditos ou 108 horas/aula; 

 Geografia da Alimentação (GCN 7929) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula; 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2009/1: 

 Geografia da População (GCN 7102) = total de 6 créditos ou 108 horas/aula; 

 TCC-Projeto (GCN 5712) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula. 
 

 Disciplinas ministradas no semestre 2009/2: 

 Geografia da Alimentação (GCN 7929) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula; 

 TCC-Projeto (GCN 7604) = total de 4 créditos ou 72 horas/aula. 
 

 Disciplina ministrada no semestre 2010/1: 

 Geografia Rural (GCN 7202) = total de 6 créditos ou 108 horas/aula. 

 Fundamentos e metodologia de ensino de Geografia (pós-graduação) 

  

 Disciplina ministrada no semestre 2010/2:  

Geografia Rural (GCN 7202) = total de 6 créditos ou 108 horas/aula. 

Leitura dirigida (pós-graduação) 

 

 Disciplina ministrada entre dez/2009 e dez/ 2010 no curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu “Ensino de Ciências Humanas e Sociais em Escolas do Campo”: 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de Geografia 

 

 Disciplina ministrada no semestre 2011/1:  

Geografia Rural (GCN 7202) = total de 6 créditos ou 108 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2011/2:  

Geografia Rural (GCN 7202) = total de 6 créditos ou 108 horas/aula; 

TCC – Monografia (GCN 5813) = 2 créditos ou 36 horas/aula; 

Monografia I (GCN 7702) = 2 créditos ou 36 horas/aula; 

Monografia II (GCN 7802) = 2 créditos ou 36 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2012/1: 

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

Desenvolvimento em áreas periféricas: escalas regional e local (pós-graduação) 

= 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2012/2:  

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula;  
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TCC-Projeto (GCN 7604) = 4 créditos ou 72 horas/aula; 

Leitura dirigida (GCN 7937) = 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2013/1:  

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

Geografia da Alimentação (GCN 7949) = 4 créditos ou 72 horas/aula 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2013/2:  

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

História do Pensamento Geográfico (GCN 7104) = 4 créditos ou 72 horas/aula. 

La geografía histórica y la geografía cultural como fundamentos teóricos en el 

estudio de la relación sociedad-medio (pós-graduação). 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2014/1: 

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

Desenvolvimento em áreas periféricas: escalas regional e local (pós-graduação) 

= 4 créditos ou 72 horas/aula; 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2014/2: 

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

História do Pensamento Geográfico (GCN 7104) = 4 créditos ou 72 horas/aula. 

Circuitos curtos: inclusões e exclusões no sistema alimentar (pós-graduação) = 3 

créditos ou 54 horas/aula;  

Recuperação e valorização do patrimônio material e imaterial para a construção 

de comunidades sustentáveis (pós-graduação) = 1 crédito ou 18 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2015/1: 

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

Geografia da Alimentação (GCN 7949) = 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2015/2: 

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

Geografia da Alimentação (GCN 7949) = 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2016/1: 

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

Desenvolvimento em áreas periféricas: escalas regional e local (pós-graduação) 

= 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2016/2: 

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

História do Pensamento Geográfico (GCN 7104) = 6 créditos ou 108 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2017/1: 

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

Monografia I (GCN 7702) = 2 créditos ou 36 horas/aula; 

Monografia II (GCN 7802) = 2 créditos ou 36 horas/aula. 
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 Disciplinas ministradas no semestre 2017/2: 

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

Geografia da Alimentação (GCN 7909) = 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2018/1: 

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

Desenvolvimento em áreas periféricas: escalas regional e local (pós-graduação) 

= 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 Disciplinas ministradas no semestre 2018/2: 

Geografia Rural (GCN 7202) = 6 créditos ou 108 horas/aula; 

Geografia da Alimentação (GCN 7949) = 4 créditos ou 72 horas/aula. 

 

 

1.2 Orientações 

 

1.2.1 Orientações de Iniciação científica 

 “Análise do mercado de alimentos processados pela agricultura familiar: os 

circuitos dos queijos e embutidos coloniais comercializados em Florianópolis 

(SC)”. Autor: Paulo Rodrigo Zanin (2009-2010) 

 “A dinâmica territorial da produção de alimentos na Grande Florianópolis”. 

Autor: Mateus Litwin Prestes. (2011-2013). 

 “Circuitos da produção alimentar na região da Grande Florianópolis”. Autor: 

Hatan Pinheiro Silva (2015-2017). 

 

1.2.2 Orientações de trabalho de conclusão de curso 

 “A erva-mate em Santa Catarina: trajetórias e perspectivas”. Autora: Ivone Rigo. 

Conclusão: 2002. 

  “A bananicultura sobrevive: revisando o papel da atividade na organização 

espacial de Jacinto Machado – SC”. Autor: Matheus Molleri Speck. Início: 

01/02/2004; conclusão: 25/06/2004. 

  “Limites impostos pelos Parques Nacionais ao Espaço Rural de Praia Grande – 

SC”. Autor: Fernando Cristóvão Burin. Início: 17/05/2005; concluído em 

17/08/2006. 

 “A inclusão de produtos orgânicos na alimentação escolar: um desafio para a 

segurança alimentar nas escolas públicas de Florianópolis”. Autora: Bruna 

Ribeiro Guedes. Concluído em 14/02/2007. 
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 “Avaliação da eficácia da metodologia do Projeto PRAPEM / Microbacias, 

visando o empoderamento dos agricultores familiares: o caso da microbacia do 

Rio do Meio, Anitápolis (SC)”. Autor: Joaquim Magno dos Santos. Concluído 

em 27/02/2007. 

 “Josué de Castro e as teorias do desenvolvimento econômico”. Autor: Mateus 

Ávila Isidro. Início: 10/08/2006; concluído em 26/06/2007. 

 “O papel do crédito cooperativo para a agricultura familiar em Seara e região”. 

Autor: Márcio Giacomolli. Início em 04/09/2008. 

 “Saúde privada: Uma abordagem sobre a operacionalização da classe de baixa 

renda na região da Grande Florianópolis”. Autora: Cristiane Hirayama. Início 

em 05/05/2010. 

 “A permanência das feiras de alimentos na cidade de Florianópolis. Símbolo de 

resistência ou patrimônio da urbanidade florianopolitana?”. Autor: Rodrigo Born 

Jaeger. Início em 06/05/2010. 

 “Análise da alteração na estrutura fundiária do município de Santa Rosa de Lima 

– SC, a partir de 1996”. Autora: Patrícia Loch. Início em 06/05/2010. 

 “Ecovilas e as redes de comunidades sustentáveis: uma identidade brasileira?”. 

Autor: Paulo Haase. Início em 06/05/2010. 

  “A agricultura familiar no município de Bom Retiro/SC e o PRONAF como 

fonte mantenedora”. Autor: João Luiz M. Junior. Início: 05/05/2010; concluído 

em 06/07/2010. 

  “Coleta seletiva no município de Florianópolis – o relevo da cadeia produtiva 

do alumínio e do PET”. Autora: Carolina M. Boddy. Concluído em 29/07/2010. 

  “A produção de farinha de mandioca num contexto de permanência das 

populações tradicionais de Imbituba e região”. Autor: Daniel Assis Freitas. 

Início em 21/09/2010. 

 “Práticas alimentares nas comunidades quilombolas do nordeste goiano”. Autor: 

Rodrigo José Macedo. Início em 30/08/2011. 

 “Produção de feijão no Brasil: dos circuitos regionais ao mercado nacional”. 

Autor: Eduardo Machado Schiller. Concluído em 28/11/2011. 

 “A territorialização da reforma agrária e a educação do campo em Passos Maia – 

SC”. Autor: Ezequiel Antonio de Moura. Concluído em 29/11/2011. 

 “MST/EJA – gestão ambiental nos acampamentos/assentamentos no entorno de 

Cascavel”. Autora: Ghislaine Klayn da Silva. Concluído em 29/11/2011. 
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 “Modernização econômica do município de Tijucas/SC: o papel do Grupo 

USATI – Portobello”. Autor: Rodrigo Alves de Brito. Início em 08/12/2011. 

  Áreas periurbanas e a produção de alimentos nos municípios conturbados da 

Grande Florianópolis. Autor: Mateus Litwin Prestes. Iniciado em 19/12/2011; 

concluído em 07/02/2013. 

 “Os produtos coloniais da Grande Florianópolis: das colônias alemãs aos dias de 

hoje”. Autora: Évilyn de Souza Pauli. Concluído em 22/11/2013. 

 “Transformações socioprodutivas no município de Rancho Queimado a partir da 

introdução da cultura do morango (década de 1990)”. Autor: Mayson Weslley 

Maciel. Iniciado em 30/04/2013. 

 “Análise do desenvolvimento da produção farinheira por pequenos produtores 

no município de Paulo Lopes desde a década de 60”. Autora: Simone de Souza 

Crescêncio. Iniciado em 28/05/2013. 

  “Segurança alimentar e circuitos espaciais de produção: considerações 

geográficas sobre a construção dos conceitos”. Autor: Igor de Barros Ferreira 

Dias. Início: julho de 2014; conclusão 19/06/2015.  

 “Agricultura orgânica em circuitos de proximidade: o caso do grupo de 

produtores Flor do Fruto (Grande Florianópolis – SC)”. Autora: Gisella Maria 

da Luz. Início: 07/10/2014; conclusão: 30/10/2018. 

 “Planejamento territorial, políticas públicas e o contexto agroecológico no 

assentamento Conquista do Litoral”. Autora: Eloize Ioshiko Kamei. Início: 

março de 2015; conclusão: 17/09/2015. 

 “Distribuição espacial da obesidade na população adulta de Florianópolis”. 

Autor: João Victor de Araújo. Início: 17/09/2015; concluído em 04/06/2016. 

 “A pecuária na ilha de Santa Catarina: sua evolução e perspectivas no bairro do 

Rio Tavares”. Autora: Marcela Souza Silva. Início: 08/06/2016; conclusão: 

18/08/2017. 

 “Raízes da Agroecologia: análise do pensamento agroecológico e seu debate na 

atualidade”. Autor: Giovanni Regazzo. Início: 08/12/2016; conclusão 

31/08/2018. 

 “Circuitos do Patrimônio Alimentar da Grande Florianópolis”. Autor: Hatan 

Pinheiro Silva. Início: 30/08/2017. 

  “Aspectos da imigração italiana e sua contribuição na produção de uva e vinho 

em Caxias do Sul”. Autora: Amanda Francisca da Silva. Início: 04/09/2017; 

conclusão: 26/06/2018. 
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1.2.3 Orientações de mestrado 

 “Agroecologia e produção do espaço: a experiência dos agricultores da 

AGRECO”. Autor: Ildefonso Cardoso. Inicio em 20/05/2002; conclusão em 

29/09/2005. 

  “Caminhos da produção familiar em Governador Celso Ramos – SC: da pesca 

artesanal à maricultura”. Autor: Jonas Simas Custódio. Início: 25/06/2004; 

concluída em 17/05/2006. 

  “Agroturismo e produção do espaço nas Encostas da Serra Geral”. Autora: 

Daniele Lima Gelbcke. Início: 10/03/2003; concluída em 05/04/2006. 

  “A ação transformadora dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra 

Geral no município de Praia Grande – SC: dimensões escalares e conflitos”. 

Autora: Maria das Graças Santos Luiz Brightwell. Início: 10/03/2003; concluída 

em 04/09/2006. 

  “Percorrendo os caminhos da modernização: técnica e tempo na construção 

social do Litoral Norte do Rio Grande do Sul”. Autor: Marcos Daniel Schmidt 

Aguiar. Início: 25/06/2004; concluída em 29/09/2006. 

  “Gênese e evolução da bananicultura no município de Jacinto Machado (SC)”. 

Autor: Matheus Molleri Speck. Iniciada em 15/02/2006. Concluída em 

22/06/2007. 

   “Evolução e permanência dos usos agrários na Ilha de Santa Catarina”. Autora: 

Morgana Celina Alves. Realização: Programa de Pós-graduação em Geografia 

da UFSC. Início em 01/03/2010; concluída em 10/08/2012. 

  “As estratégias dos produtores familiares no contexto da expansão leiteira: o 

caso do município de Arabutã - SC”. Autora: Jóice Konrad. 02.03.2009; 

concluída em 08/03/2012. 

 “O patrimônio natural no desenvolvimento dos Campos Gerais do Paraná”. 

Autora: Nair Fernanda Mochiutti. Início em 28/02/2011; concluída em 

28/03/2013. 

 “Desenvolvimento territorial e pobreza: o caso do Território Meio Oeste 

Contestado”. Autor: Sidnei Niederle. Programa de Pós-graduação em Geografia 

da UFSC. Início em 28/02/2011; concluída em 27/03/2014. 

 “Mapeamento de territórios indígenas: um problema de diversas escalas”. Autor: 

Luís Lyra da Silva Bulcão. Início: 05/03/2012; conclusão: 10/04/2014.  

 “A territorialização turística no município de Urubici - SC”. Autora: Helen 

Cristina Machado. Início: 05/03/2014; conclusão: 03/05/2016. 

  “Produção e mercado do queijo colonial da região da Grande Florianópolis:  o 

caso do município de Angelina – SC”. Autora: Évilyn de Souza Pauli. Início: 

02/03/2015; conclusão: 21/11/2017. 
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 “Agricultura urbana no bairro do Campeche - Florianópolis (SC)”. Autora: Paula 

Favaretto. Início: 14/03/2016; conclusão: 18/03/2019. 

 “A produção de alimentos artesanais no interior da cidade: o caso de 

Florianópolis”. Autora: Ana Cláudia Lorenzi da Silva. Início: 11/03/2019. 

 “A produção de cafés especiais no Norte do Paraná”. Autor: Giordanno Palla 

Kenicke. Início: 11/03/2019. 

 “Agricultura periurbana na Grande Florianópolis”. Autor: Lincon Broering 

Bruno. Início: 11/03/2019. 

 

1.2.4 Orientações de doutorado 

  “Modernização técnico-científica da agricultura e relações rural-urbanas: uma 

aproximação a partir da produção e circulação do arroz Sul Catarinense”. Autor: 

Fernando Goulart Rocha. Início em 05/03/2007; concluída em 04/05/2010. 

  “A dinâmica territorial das agroindústrias de celulose e papel: a expansão para o 

Rio Grande do Sul”. Autor: Jefferson Santos. Início em 05/03/2007; concluída 

em 15/03/2012.  

 Estudante: Donato Marcelo Dreher Heuser. Programa de Pós-graduação em 

Geografia da UFSC. Início em 18/03/2013. 

 “Resiliência e desenvolvimento regional: o papel da agricultura familiar no 

Oeste de Santa Catarina”. Autor: Rudinei Kock Exterckoter. Início: 05/03/2012; 

conclusão: 23/02/2016. 

 “Abastecimento de alimentos orgânicos em circuitos de proximidade: o caso da 

Grande Florianópolis” Autora: Daniele Lima Gelbcke. Início: 18/03/2013; 

conclusão: 12/03/2018. 

 “Perspectivas para a produção de alimentos artesanais: o sistema alimentar em 

discussão”. Autora: Berenice Giehl Zanetti. Início: 05/03/2014; conclusão: 

28/06/2018. 

 “O movimento social da agricultura urbana e a cidade”. Autora: Erika Sagae. 

Início: 06/03/2017. 

 

1.2.5 Co-orientações 

 “Do pasto à pastagem” (nível de doutorado). Autor: José Giovanni Farias. 

Início: 21/05/2009. Início: 21/05/2009; conclusão: 2013. 
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 “Evolução da Produção de Arroz Irrigado na Microrregião de Araranguá (SC)” 

(nível de mestrado). Autora: Janaína Ramos. Início: 02/03/2009; conclusão: 

04/11/2011. 

 

1.2.6 Supervisão de pós-doutorado 

 Participação no projeto: “Políticas públicas, mercados institucionais e 

agricultura urbana e periurbana”. Pesquisadora: Maria das Graças dos Santos 

Luiz Brightwell. Início: maio de 2016; conclusão: abril de 2017. 

 

 

 

2. Atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação de artigos 

em periódicos e/ou publicação de livros/capítulos de livros e/ou publicação de 

trabalhos em anais de eventos e/ou de registros de patentes/softwares e 

assemelhados; e/ou produção artística, demonstrada também publicamente 

por meios típicos e característicos das áreas de cinema, música, dança, artes 

plásticas, fotografia e afins.  

 

 

2.1 Artigos em periódicos 

 SILVA, C. A. Integração de políticas rurais no desenvolvimento rural: a 

experiência da União Européia, In: Revista GEOSUL, Florianópolis, UFSC, v. 

16, no 32, p.51-72, jul.-dez. 2001. 

 SILVA, Clécio Azevedo da. Reseña del libro: Parque Indígena do Xingu. A 

construção de um Território Estatal. Barcelona (Espanha), Biblio 3 W – Revista 

Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, v. VIII, n. 468, out. 2003 

(http://www.ub.es/geocrit/menu.htm).  

 SILVA, Clécio Azevedo da. Da gestão dos recursos hídricos ao 

desenvolvimento rural: uma reflexão metodológica. Geografia, Rio Claro, v. 29, 

n. 1, p. 5-20, 2004. 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/ageteo/article/view/845 

 SILVA, C. A., SCHEIBE, L. F. A dinâmica territorializadora da rizicultura na 

bacia do rio Araranguá. In: Revista Ágora, Santa Cruz do Sul (UNISC), v.12, 

p.87 - 98, 2006. 

 SILVA, C. A. Pensando o espaço social em benefício da agricultura familiar. In: 

Scripta Nova Barcelona: Universidad de Barcelona, 01 de agosto de 2007, vol. 

XI, núm. 245 (53). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-24553.htm. 

http://www.ub.es/geocrit/menu.htm
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/ageteo/article/view/845
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-24553.htm
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 SILVA, C. A. Do camponês ao queijeiro: grandes e pequenas histórias no 

Pirineu Catalão. In: Slow Food Brasil (Textos e notícias), 04/04/2008. 

http://www.slowfoodbrasil.com/content/view/200/62/ (acessado em 

12/07/2010). 

 BRIGHTWELL, M. G.; SILVA, C. A. Transformações na provisão alimentar no 

espaço rural. Um estudo de caso sobre famílias agricultoras em Praia Grande, 

Santa Catarina, Brasil. In: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y 

Ciencias Sociales.  Barcelona, Universidad de Barcelona, 01/08/2008, vol. XII, 

núm. 270 (75), http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-75.htm (acessado em 

12/07/2010). 

 SILVA, C. A. La configuración de los circuitos de proximidad en el sistema 

alimentario: tendências evolutivas. In: Documents de Análisi Geogràfica. 

Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, núm. 54 (2009), p 11-32. 

 SILVA, C. A. Apontamentos teóricos para uma geografia econômica dos 

recursos hídricos. In: GEOUSP – Revista de Pós-graduação em Geografia. 

São Paulo, USP, num. 24 (2008), p. 137-149. 

 SILVA, Clécio. A.; GOULART, Fernando R. Contribuições da sociologia rural 

norte-americana e europeia aos conceitos de rural, urbano e suas relações. In: 

Cuadernos de Geografia – Revista Colombiana de Geografia. Bogotá 

(Colômbia), vol. 20, n. 2, jul-dez 2011, pp. 9-19. 

 SILVA, Clécio Azevedo da;  EXTERCKOTER, Rudinei Kock. Resiliência: 

contribuições e desafios para o estudo do desenvolvimento das regiões. 

GEOgraphia (UFF), v. 18, p. 2016-114, 2016.  eISSN: 15177793. 

 SILVA, Clécio Azevedo da;  EXTERCKOTER, Rudinei Kock; TULLA 

PUJOL, Antoni Francesc. Análisis bibliométrico del concepto de resiliencia 

aplicado al desarrollo regional. Documents d'Anàlisi Geogràfica, v. 62, p. 275-

298, 2016.  ISSN: 0212-1573 / eISSN: 2014-4512. 

 

2.2 Autoria de livro 

 DORIGON, Clóvis; RENK, Arlene; Silvestro, M.; SILVA, Clécio A. da.; 

SAVIO, Juliana. Produtos Coloniais: tradição e mudança. Chapecó, ed. 

Argos, 2015 (432 p.). 

 

2.3 Capítulos de livro 

 CAMPOS, N. J. de; SILVA, C. A. Notas sobre a alimentação na atividade 

tropeira. In: BARROSO, V. L; SANTOS, L. M.; VELHO, A. P.; MADEIRA, J. 

L.; LEMOS, M. L.. (Org.). Bom Jesus e o desenvolvimento do tropeirismo 

http://www.slowfoodbrasil.com/content/view/200/62/


 

14 

 

Memorial de Atividades Acadêmicas 

nos caminhos do Cone Sul. Porto Alegre: Companhia Rio-grandense de Artes 

Gráficas, 2012, v. 1, p. 280-283. 

 MENDONÇA, M.; Martins, A.; SILVA, C. A.; CAMPOS, N. J. de. Ensino de 

Geografia: relatos de uma experiência. In: AUED. B. W.; VENDRAMINI, C. R. 

(Org.). Temas e problemas no ensino em escolas do campo. São Paulo: Outras 

Expressões, 2012, v. 1, p. 183-198. 

 SILVA, C. A.; BRIGHTWELL, M. G. Dinâmicas Espaço-temporais da 

Alimentação: estudo sobre as mudanças no aprovisionamento alimentar das 

famílias de agricultores no município de Praia Grande – SC. In: Nazareno José 

de CAMPOS, N. J.; BRANDT, M.; CANCELIER, J. W. (Org.). O espaço rural 

de Santa Catarina: novos estudos. Florianópolis: EDUFSC, 2013, v. 1, p. 159-

170. 

 KONRAD, Jóice; SILVA, Clécio Azevedo da. “Dinâmica produtiva da pecuária 

leiteira: a estratégia dos produtores familiares de Arabutã – SC” In: BRANDT, 

Marlon.; Nascimento Ederson. Oeste de Santa Catarina: território, ambiente 

e paisagem. Chapecó, UFFS, 2015, p. 195-216. 

 EXTERCKOTER, Rudinei K.; SILVA, Clécio A.; PUJOL, Antoni F. T. “Family 

farmers as agents of resilience in the western region of Santa Catarina (Brazil)”. 

In: AGER - Journal of Depopulation and Rural Development Studies, 

Zaragoza, n. 18, abr. 2015 (p. 115-138). 

 

2.4 Trabalhos em anais de evento 

 SILVA, Clécio Azevedo da; GELBCKE, Daniele Lima. A valorização da 

paisagem no turismo rural. In: Anais do IV Congresso Nacional sobre 

Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável. Joinville, 1 CD-rom, 2004. 

 BRIGHTWELL, M. G.; SILVA, C. A. Dinámicas espacio temporales de la 

alimentación: estudio de caso sobre los cambios en la dieta de las familias 

rurales del municipio de Praia Grande. In: VII Congreso Latino-Americano de 

Sociología Rural, Quito: Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, 

2006. 

http://www.alasru.org/cdalasru2006/18%20GT%20Maria%20das%20Gra%C3%

A7as%20dos%20Santos%20Brightwell,%20Cl%C3%A9cio%20Azevedo%20da

%20Silva.pdf.  

 BRIGHTWELL, M. G.; SILVA, C. A. Transformações na provisão alimentar no 

espaço rural. Um estudo de caso sobre famílias agricultoras em Praia Grande, 

Santa Catarina, Brasil. In: Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica. 

Barcelona, Universidad de Barcelona, 26-30 de Maio de 2008.  

http://www.ub.es/geocrit/-xcol/448.htm (acessado em 12/07/2010). 

 GOULART, F.; SILVA, C. A. Relações rurais-urbanas: as pesquisas em 

http://www.alasru.org/cdalasru2006/18%20GT%20Maria%20das%20Gra%C3%A7as%20dos%20Santos%20Brightwell,%20Cl%C3%A9cio%20Azevedo%20da%20Silva.pdf
http://www.alasru.org/cdalasru2006/18%20GT%20Maria%20das%20Gra%C3%A7as%20dos%20Santos%20Brightwell,%20Cl%C3%A9cio%20Azevedo%20da%20Silva.pdf
http://www.alasru.org/cdalasru2006/18%20GT%20Maria%20das%20Gra%C3%A7as%20dos%20Santos%20Brightwell,%20Cl%C3%A9cio%20Azevedo%20da%20Silva.pdf
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geografia e as contribuições teóricas da sociologia rural. In: Actas del 12º 

Encuentro de Geógrafos de América Latina. Montevidéu (Uruguai), 2009. 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Geografiasocioecono

mica/Geografiaagraria/03.pdf 

 KONRAD, Jóice; SILVA, Clécio. A. Transformações técnicas na produção 

leiteira do oeste catarinense. In: XII Encuentro Internacional Humboldt, 

2010. El Capitalismo como Geografia. La Rioja (Argentina), 20 a 24 de 

setembro de 2010. http://elistas.egrupos.net/lista/encuentrohumboldt/archivo/ 

indice/2974/msg/3039/ 

 KONRAD, Jóice; SILVA, C. A. De fora para dentro da porteira: o papel do 

Estado e as mudanças na produção de leite no Oeste Catarinense. In: Anais do 

VIII Congresso Latinoamericano de Sociologia Rural. Recife (PE), 

novembro de 2010. http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/09/GT15-

J%C3%B3ice-Konrad.pdf. 

 KONRAD, J.; SILVA, C. A. Agricultura familiar no Oeste Catarinense: da 

colônia à integração. In: Anais do XXI Encontro Nacional de Geografia 

Agrária: Territórios em disputa: os desafíos da Geografia Agrária nas 

contradições do desenvolvimento brasileiro. Uberlândia (MG), outubro de 2012. 

http://www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/anais_enga_2012/eixos/1153_1.pdf. 

 EXTERCKOTER, Rudinei K.; SILVA, Clécio A. Resiliência rural: origem, 

evolução conceitual e principais desafios. In: XXII Encontro Nacional de 

Geografia Agrária. Natal, UFRN, 2014. 

 EXTERCKOTER, Rudinei K.; SILVA, Clécio A. Introdução da noção de 

resiliência em estudos rurais. In: VIII ENGRUP – Encontro de Grupos de 

Pesquisa. Florianópolis, UFSC, http://www.labrural.ufsc.br, 2015. 

 HEUSER, Donato L.; SILVA, Clécio A. Cozinha regional e suas atualizações na 

Grande Florianópolis. In: VIII ENGRUP – Encontro de Grupos de Pesquisa. 

Florianópolis, UFSC, http://www.labrural.ufsc.br, 2015. 

 EXTERCKOTER, Rudinei K.; SILVA, Clécio A. A resiliência regional e as 

principais teorias do desenvolvimento regional: possíveis correlações e 

complementariedades. In: Anales de la X Bienal del Coloquio Internacional 

de Transformaciones Territoriales. Córdoba (Argentina), 2015, 2ª ed., p. 

2008-2031. 

 SILVA, Clécio Azevedo da; GELBCKE, Daniele Lima ; BRITGHWELL, Maria 

das Graças. Circuitos da produção orgânica na Grande Florianópolis. In: XI 

Colóquio Ibérico de Estudos Rurais. Smart and Inclusive Development in 

Rural Areas Book of proceedings of the 11th Iberian Conference on Rural 

Studies. Vila Real - Portugal: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

2016. pp. 131-136. ISBN: 978-989-704-222-5. Disponível em: 

http://xicier2016.utad.pt/sites/all/themes/professional_responsive_theme/images/

files/Book_proceedings.pdf. 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Geografiasocioeconomica/Geografiaagraria/03.pdf
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Geografiasocioeconomica/Geografiaagraria/03.pdf
http://elistas.egrupos.net/lista/encuentrohumboldt/archivo/%20indice/2974/msg/3039/
http://elistas.egrupos.net/lista/encuentrohumboldt/archivo/%20indice/2974/msg/3039/
http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/09/GT15-J%C3%B3ice-Konrad.pdf
http://www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/09/GT15-J%C3%B3ice-Konrad.pdf
http://www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/anais_enga_2012/eixos/1153_1.pdf
http://www.labrural.ufsc.br/
http://www.labrural.ufsc.br/
http://xicier2016.utad.pt/sites/all/themes/professional_responsive_theme/images/files/Book_proceedings.pdf
http://xicier2016.utad.pt/sites/all/themes/professional_responsive_theme/images/files/Book_proceedings.pdf
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 SILVA, Clécio Azevedo da.; ZANETTI, Berenice. Giehl. La permanencia de la 

producción artesanal en el sistema agroalimentario: el caso de la región de la 

Gran Florianópolis - Brasil. In: X Jornadas Interdisciplinarias de Estudios 

Agrarios y Agroindustriales, 2017, Buenos Aires. Actas de las X Jornadas 

Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. Buenos Aires: UBA, 

Eje 11, Simposio 31, 2017. ISSN 1851-3794. Disponível em:  

http://www.ciea.com.ar/jornadas-anteriores/x-jornadas-interdisciplinarias-de-

estudios-agrarios-y-agroinustriales-argentinos-y-latinoamericanos-2017-issn-

1851-3794/ 

 SILVA, Clécio Azevedo da.; SANTOS, Paula Carolina F. Hortas urbanas no 

distrito do Campeche e o banco de tempo de Florianópolis - SC/Brasil. In: XV 

Coloquio Internacional de Geocrítica, 2018, Barcelona. Actas del XV 

Coloquio Internacional de Geocrítica: Las ciencias sociales y la edificación. 

Barcelona: Universitat de Barcelona, Simpósio, 7 – 12 mayo de 2018. 

 

3. Atividades de extensão, demonstradas pela participação e organização de 

eventos e cursos, pelo envolvimento em formulação de políticas públicas, por 

iniciativas promotoras de inclusão social ou pela divulgação do conhecimento, 

dentre outras atividades. 

 

 Curso para a comunidade: “Formas de uso e apropriação da natureza”. UFSC, 

2008. 

 Envolvimento em formulação de política pública: “Formulação, execução e 

acompanhamento de política local de segurança alimentar”. UFSC, 2010. 

 Envolvimento em formulação de política pública: “Assessoria técnico-científica 

ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Florianópolis – 

CONSEA”. UFSC, 2011. 

 

4. Coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e liderança de 

grupos de pesquisa. 

 

4.1 Coordenação de Projetos de Pesquisa 

 Projeto: “A multifuncionalidade agrícola em processo: uma aproximação 

geográfica ao caso de Praia Grande – SC”. Edital Funpesquisa/UFSC, 2003-

2004. 

 Projeto: “Agricultura familiar e transformações no espaço rural da região sul”. 

UFSC, 2004-2010. 

http://lattes.cnpq.br/8262902986142030
http://www.ciea.com.ar/jornadas-anteriores/x-jornadas-interdisciplinarias-de-estudios-agrarios-y-agroinustriales-argentinos-y-latinoamericanos-2017-issn-1851-3794/
http://www.ciea.com.ar/jornadas-anteriores/x-jornadas-interdisciplinarias-de-estudios-agrarios-y-agroinustriales-argentinos-y-latinoamericanos-2017-issn-1851-3794/
http://www.ciea.com.ar/jornadas-anteriores/x-jornadas-interdisciplinarias-de-estudios-agrarios-y-agroinustriales-argentinos-y-latinoamericanos-2017-issn-1851-3794/
http://lattes.cnpq.br/8262902986142030
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 Projeto: “Análise do mercado de alimentos processados pela agricultura 

familiar: Os circuitos dos queijos e embutidos coloniais comercializados em 

Florianópolis (SC)”. UFSC, 2009-2010. 

 Projeto: “A dinâmica territorial da produção de alimentos na Grande 

Florianópolis”. UFSC, 2013-2015. 

 Projeto: “Circuitos do Patrimônio Alimentar na região da Grande Florianópolis 

(SC)”. Edital Universal/CNPq, 2014-2016. 

 Projeto: “Políticas públicas, mercados institucionais e agricultura 

urbana/periurbana”. Edital PGPSE/CAPES, 2016-2021 (em andamento). 

 

4.2 Coordenação de Projetos de Extensão 

 Projeto: “Estímulo aos circuitos de produtos coloniais entre o município de São 

Bonifácio e Florianópolis”. UFSC, 2009. 

 Projeto: “Apoio à compra institucional de alimentos da agricultura familiar pelo 

RU – UFSC”. UFSC, 2014-2016. 

 Projeto: “Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Território 

Serramar”. MDA/CNPq, 2014-2016. 

  Projeto: “Diagnóstico de uso e planejamento ambiental de propriedades 

agrícolas familiares no Alto Vale do Rio Tijucas”. Edital PROBOLSAS/UFSC, 

2015-2016. 

 Projeto: “Diagnóstico de uso e planejamento ambiental de propriedades 

agrícolas familiares no Alto Vale do Rio Tijucas - fase II”. Edital 

PROBOLSAS/UFSC, 2016-2017. 

 Projeto: “Avaliação da adequação do uso de recursos ambientais em 

propriedades agrícolas familiares do Alto Vale do rio Tijucas”. Edital 

PROBOLSAS/UFSC, 2017. 

 Projeto: “Apoio à implantação do Projeto Rios no município de Florianópolis”. 

Edital PROBOLSAS/UFSC, 2018. 

 

4.3 Liderança de Grupo de Pesquisa 

 Representante da linha de pesquisa “Organização e dinâmica do espaço rural” 

junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia por diversos períodos. Início: 

2003. 



 

18 

 

Memorial de Atividades Acadêmicas 

 Líder do Grupo de Pesquisa/CNPq “Estudos da dinâmica regional e de processos 

rurais”. Início: 2008. 

 

 

5. Coordenação de cursos ou programas de graduação ou pós-graduação. 

 

 Coordenador do Curso de Graduação em Geografia. Carga horária de 30 (trinta) 

horas semanais. Início: 20/07/2009, com o mandato expirado em 19/07/2011.  

 

6. Participação em bancas de concursos, de mestrado ou de doutorado. 

 

6.1 Bancas de concurso 

 Membro da Comissão Examinadora para provimento de cargo de Professor 

Adjunto do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF). Concurso realizado entre 17 e 18 de junho de 2009. 

 Presidente da Banca examinadora do Concurso Público para provimento de 

cargo da carreira do Magistério Superior da Universidade Federal da Fronteira 

Sul (UFFS). Edital 234/UFFS/2014, de 25/04/2014. Concurso realizado entre 08 

e 11 de junho de 2014.  

 Membro de Comissão Avaliadora de Processo seletivo para contratação de 

Professor Substituto do Departamento de Geociências da UFSC. Em março de 

2015. 

 Membro de Comissão Avaliadora de Processo seletivo para contratação de 

Professor Substituto do Departamento de Geociências da UFSC. Em 

fevereiro/março de 2019. 

 

6.2 Bancas de dissertação de mestrado 

 “Os subespaços rurais na expansão urbana de Araranguá-SC”. Autor: Fernando 

Goulart Rocha. Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), em 

10/02/2004. 

 “Vida coletiva e trocas sociais na área central de Blumenau”. Autora: Luciana 

Budag. Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), em 06/04/2004. 
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 "Do interior ao litoral, do rural ao manguezal: percepção sobre o meio ambiente 

por parte de migrantes/ocupantes no município de Palhoça/SC". Autor: Sílvio 

Domingos Mendes da Silva. Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), 

em 27/06/2005. 

 “Agroecologia e produção do espaço: a experiência dos agricultores da 

AGRECO”. Autor: Ildefonso Cardoso. Programa de Pós-graduação em 

Geografia (UFSC), em 29/09/2005. 

 “Caminhos da produção familiar em Governador Celso Ramos/ SC: da pesca 

artesanal à maricultura”. Autor: Jonas Simas Custódio. Programa de Pós-

graduação em Geografia (UFSC), em 11/01/2006. 

 “Agroturismo e produção do espaço nas encostas da Serra Geral: entre a ideia e 

a prática”. Autora: Daniele Lima Gelbecke. Programa de Pós-graduação em 

Geografia (UFSC), em 05/04/2006. 

 “Estudo da dinâmica territorial rural: a implantação da Usina Hidroelétrica Barra 

Grande no Planalto Sul Catarinense”. Autora: Sabrina Mendes Boeira. Mestrado 

em Agroecossistemas (UFSC), em 14/09/2006. 

 “A ação transformadora dos parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra 

Geral no município de Praia Grande/ SC: dimensões escalares e conflitos”. 

Autora: Maria das Graças Santos Luiz Brightwell. Programa de Pós-graduação 

em Geografia (UFSC), em 04/09/2006.  

 “Percorrendo os caminhos da modernidade: técnica e tempo na construção social 

do Litoral Norte Gaúcho”. Autor: Marcos Daniel Schmidt de Aguiar. Programa 

de Pós-graduação em Geografia (UFSC), em 29/09/2006. 

 “A Educação voltada ao Rural em Rio do Sul: faces e interfaces de uma 

realidade”. Autora: Cláudia Cambruzzi. Programa de Pós-graduação em 

Geografia (UFSC), em 14/12/2006. 

 “Uso comum e apropriação da terra no município de Fraiburgo: do Contestado à 

Colonização”. Autor: Marlon Brandt. Programa de Pós-graduação em Geografia 

(UFSC), em 19/03/2007. 

 “Gênese e evolução da bananicultura no município de Jacinto Machado”. Autor: 

Matheus Molleri Speck. Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), em 

22/06/2007. 

 “O desenvolvimento do setor macieiro no sul do Brasil”. Autor: Lucas 

Possedente Emerique. Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), em 

28/09/2008. 

 “O Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas em São Paulo: o caso do 

município de Assis”. Autor: Carlos de Castro Neves Neto. Programa de Pós-

graduação em Geografia (UNESP/Presidente Prudente), em 10/02/2009. 
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 “O socialismo do século XXI na América Latina e a superação do capitalismo”. 

Autor: Eric Araújo Dias Coimbra. Programa de Pós-graduação em Geografia 

(UFSC), em 30/03/2009. 

 “Representação cartográfica das redes financeiras: limites e perspectivas”. 

Autora: Simone Daniella Moretti. Programa de Pós-graduação em Geografia 

(UFSC), em 04/05/2009. 

 “Gênese e Evolução da Indústria de Laticínios no Oeste Catarinense”. Autor: 

Joel José de Souza. Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), em 

11/08/2009. 

 “Transformações sócio-espaciais do Sistema Faxinal: um estudo a partir da 

Comunidade de Taquari dos Ribeiros em Rio Azul – PR”. Autor: Rodrigo Rocha 

Monteiro. Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), em 28/08/2009.  

 “O espaço em territórios com plantio de coca na América Latina: o caso de San 

Jose de Guaviare - Colombia”. Autor: Juan Manuel Otolara Villamil. Realização 

da defesa: Programa de Pós-graduação em Geografia da UFSC, em 26/02/2010. 

  “As transformações no espaço rural e a emergência da agricultura familiar de 

base agroecológica em Pelotas/RS”. Autor: Roberto Antonio Finatto. Realização 

da defesa: Programa de Pós-graduação em Geografia da UFSC, em 05/03/2010. 

 “A efetividade da Gestão Ambiental Integrada do Amapá no âmbito da Política 

Nacional do Meio Ambiente”. Autora: Lorena Gemaque. Realização da defesa: 

Mestrado em Direito Ambiental e Políticas Publicas/UNIFAP, em 02/10/2010. 

  “Provincia de Santa Fé (Argentina): As transformações na dinâmica produtiva 

agrícola a partir das Políticas Econômicas da Década de 1990”. Autor: Pablo 

Martín Bender. Programa de Pós-graduação em Geografia da UFSC. Realização 

da defesa: 10/03/2011. 

 “Rancho Queimado: uma periferia de amenidades na região da Grande 

Florianópolis”. Autor: Vinicius Tavares Constante. Programa de Pós-graduação 

em Geografia da UFSC, em 11/03/2011. 

  “Análise da construção das PCHs no Alto Vale do Rio Tijucas-SC”. Autor: 

Jatyr Fritsch Borges. Centro de Ciências Humanas e da Educação – UDESC, em 

17/03/2011. 

 “As estratégias dos produtores familiares no contexto da expansão da economia 

leiteira: o caso do município de Arabutã – SC”. Autora: Jóice Konrad. Programa 

de Pós-graduação em Geografia (UFSC), em 08/03/2012. 

 “Novas dinâmicas da mobilidade espacial internacional: a rede do programa 

Summer Work Travel entre Florianópolis e Estados Unidos”. Autor: Tiago 

Welter Martins. Programa de Pós-graduação em Geografia/UFSC, em 

06/07/2012. 
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 “Evolução e permanência dos usos agrários na Ilha de Santa Catarina”. Autora: 

Morgana Celina Alves. Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), em 

10/08/2012. 

 “Uruguai: revolução passiva e dinâmica histórico-territorial”. Autor: Leandro 

Moraes Vidal. Programa de Pós-graduação em Geografia/UFSC, em 

27/03/2013. 

 “O patrimônio geológico no desenvolvimento territorial do município de Tibagi, 

Paraná”. Autora: Nair Fernanda Mochiutti. Programa de Pós-graduação em 

Geografia (UFSC), em 28/03/2013. 

 “Desenvolvimento local: a cadeia produtiva da banana em São João do Polêsine 

(RS)”. Autora: Beatriz Deprá Rosso. Programa de Pós-graduação em 

Geografia/UFSM, em 24/04/2013. 

 “O uso de alimentos regionais da agricultura familiar na alimentação escolar: um 

estudo de caso em Santa Catarina”. Autora: Rafaela Karen Fabri. Programa de 

Pós-graduação em Nutrição/UFSC, em 18/07/2013. 

 “Sementes da luta pela terra na fronteira Brasil-Uruguai: os limites e 

possibilidades da atividade camponesa em Santana do Livramento-BR e Bella 

Unión-UY”. Autor: Sílvio Márcio Montenegro Machado. Programa de Pós-

graduação em Geografia/UFSC, em 24/03/2014.  

 “Programa de Escolas Interculturais Bilingues de Fronteira: integração e 

identidade fronteiriça”. Autora: Stella Maris Meira da Veiga Pereira. Programa 

de Pós-graduação em Geografia/UFSC, em 31/03/2014.  

 “Evolução da divisão social do trabalho no município de Garopaba – SC: do 

complexo rural fechado à acumulação flexível do capital”. Autora: Lívia 

Guilardi. Programa de Pós-graduação em Geografia/UFSC, em 14/04/2014.  

 “Mapeamento de territórios indígenas: um problema de diversas escalas”. Autor: 

Luís Lyra da Silva Bulcão. Programa de Pós-graduação em Geografia/UFSC, 

em 10/10/2014. 

 “Análise do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios 

Rurais no Território Noroeste Paulista”. Autora: Luciana Carvalho de Oliveira. 

UNESP, Campus Ilha Solteira. Realizada em 28/11/2014.  

  “A inserção do capitalismo no norte do Paraná: a formação da burguesia rural 

local”. Autor: Felipe Heidrich Vicentim. Programa de Pós-graduação em 

Geografia/UFSC. Realizada em 09/06/2015.  

  “Formar um novo sujeito: educação técnica e cooperativa na COOPERALFA 

(977-1996)”. Autora: Elisandra Forneck. Programa de Pós-graduação em 

Geografia/UFSC. Realizada em 13/11/2015.  
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 “O complexo portuário e logístico de Itajaí: regulamentação, consolidação, 

demandas infraestruturais e organização espacial das empresas de transporte e 

logística”. Autor: Wander Luís de Melo Cruz. Programa de Pós-graduação em 

Geografia/UFSC. Realizada em 01/03/2014.  

 “Impactos do PRONAF em municípios selecionados do estado de Santa 

Catarina”. Autor: Roniel Antonio da Silva. Programa de Pós-graduação em 

Geografia/UFSC. Realizada em 08/04/2016. 

 “A territorialização turística no município de Urubici – SC”. Autora: Helen 

Cristina Machado. Programa de Pós-graduação em Geografia/UFSC. Realizada 

em 03/05/2016. 

 “Microcrédito em Santa Catarina: redes, escalas e agentes – o caso do Planorte”. 

Autora: Mayra Silva de Mattos. Programa de Pós-graduação em 

Geografia/UFSC. Realizada em 09/06/2016.  

  “A pecuária em Caçapava do Sul/RS: de atividade tradicional a alternativa 

frente à expansão da soja e do eucalipto.” Autora: Carla Silveira Pereira. UFSM. 

Realizada em 15/08/2016.  

 “Comercialização da produção orgânica: a promoção de princípios 

agroecológicos.” Autor: Adevan da Silva Pugas. Programa de Pós-graduação em 

Agrossitemas/UFSC. Realizada em 03/11/2016. 

 “Incongruência nas estratégias ou estratégia da incongruência: um estudo da 

relação entre TRIPs e CDB no espaço geográfico brasileiro”. Autor: Bruno 

Barbosa. Programa de Pós-graduação em Geografia/UFSC. Realizada em 

20/03/2017.  

 “Produção e mercado de queijo colonial da região da Grande Florianópolis: o 

caso do município de Angelina/SC.” Autora: Évilyn de Souza Pauli. Programa 

de Pós-graduação em Geografia/UFSC. Realizada em 21/11/2017. 

 “Estudo geoeconômico da cadeia produtiva de papel e celulose no Uruguai”. 

Autor: Horacio de Melo Pisón. Programa de Pós-graduação em Geografia 

(UFSC), em 03/05/2018. 

 “Agricultura urbana no bairro do Campeche, Florianópolis/SC”. Autora: Paula 

Carolina Favaretto Santos. Programa de Pós-graduação em Geografia/UFSC. 

Realizada em 18/03/2019. 

 

6.3 Bancas de defesa de tese de doutorado 

 “Espaço e ruralidade num contexto de desenvolvimento voltado à agricultura 

familiar”. Autor: Luiz Otávio Cabral. Programa de Pós-graduação em Geografia 

(UFSC), em 22/03/2004. 
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 “Os bóias-frias no Paraná: entre a aparência e a essência”. Autor: Marcos 

Henrique Broietti. Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), em 

11/06/2004. 

 “Estratégias de reprodução familiar em assentamentos: limites e possibilidades 

para o desenvolvimento rural em Canguçu – RS”. Autor: César de David. 

Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), em 24/02/2005. 

 “Indústria da pesca no Brasil: o uso do território por empresas de enlatamento de 

pescado”. Autor: César Augusto Ávila Martins. Programa de Pós-graduação em 

Geografia (UFSC), em 20/06/2006. 

 “Água, desenvolvimento e meio-ambiente na Bacia do Rio Araranguá (SC)”. 

Autor: Vilmar Comassetto. Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), 

em 15/12/2008. 

 “Modernização técnico-científica da agricultura e relações rurais-urbanas: uma 

aproximação a partir da produção e circulação do arroz Sul Catarinense". Autor: 

Fernando Goulart Rocha. Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), 

em 04/05/2010. 

 “O imigrante e a Floresta: transformações ambientais, das práticas e da produção 

rural nas colônias do Vale do Itajaí-SC”. Autor: Manoel Pereira dos Santos. 

Realização da defesa: Programa de Pós-graduação em História da UFSC, em 

14/02/2011. 

 “A dinâmica territorial das indústrias de celulose e papel: a expansão no Brasil e 

a incorporação do Rio Grande do Sul”. Autor: Jefferson Rodrigues dos Santos. 

Programa de Pós-graduação em Geografia (UFSC), em 15/03/2012. 

  “Estudo geoeconômico de Tubarão (SC)”. Autor: Agostinho Schneiders. 

Programa de Pós-graduação em Geografia/UFSC, em 02/04/2012. 

 “Peculiaridades do desenvolvimento no Mato Grosso do Sul: formação 

socioespacial e pecuarização”. Autor: Anderson William Bertholi. Programa de 

Pós-graduação em Geografia/UFSC, em 24/04/2012. 

 “Afirmações e contradições do agronegócio nos municípios de Lucas do Rio 

Verde, Nova Mutum e Sorriso – região norte do estado do Mato Grosso”. Autor: 

Almir Arantes. Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 

Regional/UNISC, em 10/05/2012. 

 “Redes de abastecimento alimentar urbanas e organização espacial: a rede de 

supermercados em Macapá-AP”. Autor: Mário Nunes Torrinha. Programa de 

Pós-graduação em Desenvolvimento Regional/UNISC, em 05/04/2013. 

 “Políticas Públicas e desenvolvimento rural: o Programa de Microbacias I e II 

no estado de São Paulo”. Autor: Carlos de Castro Neves. Programa de pós-

graduação em Geografia/UNESP – Presidente Prudente, em 06/11/2013. 
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 “Economia solidária na 10
a
 Região Administrativa do estado de São Paulo: as 

possibilidades, as limitações e as contradições para o desenvolvimento 

econômico e para a geração de trabalho e renda”. Autor: Nildo Aparecido de 

Melo Programa de Pós-graduação em Geografia/UNESP – Presidente Prudente, 

em 12/12/2013. 

 “O complexo agroindustrial de laticínios no Brasil: o caso da região Sul”. Autor: 

Joel José de Souza. Programa de Pós-graduação em Geografia/UFSC. Realizada 

em 15/09/2014.  

 “Vulnerabilidade do aquífero livre em leques aluviais no sul de Santa Catarina 

sob arroz irrigado”. Autor: Marcos Back. Programa de Pós-graduação em 

Geografia/UFSC. Realizada em 25/03/2015.  

 “A cadeia global de valor do turismo: estudos sobre os resorts internacionais no 

nordeste do Brasil”. Autor: Lairton Marcelo Comerlatto. Programa de Pós-

graduação em Geografia/UFSC. Realizada em 06/04/2015.  

 “Redes de agroecologia e produção orgânica na região Sul do Brasil: das 

intencionalidades à materialidade socioespacial”. Autor: Roberto Antônio 

Finatto. Programa de Pós-graduação em Geografia/UFSC. Realizada 

06/05/2015.  

 “Combate à malária em Santa Catarina: políticas públicas, impactos ambientais 

e memória”. Autora: Eveli Souza D’Ávila de Oliveira. Programa de Pós-

graduação em História/UFSC. Realizada em 24/04/2015.  

 “Estrada da Mata: a modernização da pecuária no Planalto Catarinense e as 

transformações do espaço e da sociedade regional entre os séculos XVIII e 

XIX”. Autora: Cristiane Fortkamp. Programa de Pós-graduação em 

Geografia/UFSC. Realizada em 22/05/2015.  

 “A dinâmica geoeconômica do cooperativismo agropecuário do Sul do Brasil”. 

Autor: Fernando Rodrigo Farias. Pós-graduação em Geografia/UFSC. Realizada 

em 05/08/2015. 

 “Uma leitura geográfica da indústria de software em Santa Catarina: 

concentração e dispersão espaciais”. Autora: Talita Cristina Zechner Lenz. Pós-

graduação em Geografia/UFSC. Realizada em 06/11/2015.  

 “Resiliência e desenvolvimento regional: o papel da agricultura familiar no 

Oeste de Santa Catarina”. Autor: Rudinei Kock Exterckoter. Programa de Pós-

graduação em Geografia/UFSC. Realizada em 23/02/2016. 

 “Construção social de prevenção, mitigação e proteção frente a eventos 

climáticos extremos com atores locais: uma experiência no município de 

Araranguá/SC”. Autora: Sung Chen Lin. Programa de Pós-graduação em 

Geografia/UFSC. Realizada em 14/03/2016.  
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 “Tecnologia Social PAIS: uma alternativa para a produção de alimentos na 

perspectiva agroecológica? Uma análise das experiências vivenciadas em 

assentamentos rurais do Território Rural Prof. Cory – Andradina (SP)”. Autora: 

Flaviana Cavalcanti da Silva. UNESP – Campus de Ilha Solteira, Programa de 

Pós-graduação em Agronomia. Realizada em 26/08/2016.  

 “Análise da introdução do monocultivo do eucalipto para produção de celulose 

em Caçapava do Sul – RS”. Autor: Rogério Marques Silva. Programa de Pós-

graduação em Geografia/UFGRS. Realizada em 30/11/2016.  

 “Redes locais e mercados institucionais de compra da agricultura familiar nos 

municípios de Adamantina, Paulicéia e Tupi Paulista (SP)”. Autor: Fernando 

Veloso. UNESP – Campus de Presidente Prudente, Programa de Pós-graduação 

em Geografia. Realizada em 24/04/2017. 

 “Estiagem e vulnerabilidade social no Oeste de Santa Catarina no período de 

1999 a 2012”. Autora: Kátia Spinelli, Programa de Pós-graduação em 

Geografia/UFGRS. Realizada em 15/03/2018. 

 “Abastecimento de alimentos em circuitos de proximidade: o caso da Grande 

Florianópolis”. Autora: Daniele Lima Gelbcke. Programa de Pós-graduação em 

Geografia/UFSC. Realizada em 27/03/2018. 

 “Paisagem cultural, técnicas e saberes tradicionais: a agricultura itinerante em 

Três Riachos, Biguaçu/SC. Autor: Ronaldo Guimarães Vicente Filho. Programa 

de Pós-graduação em Geografia/UFGRS. Realizada em 12/04/2018. 

 “Diálogo dos saberes ou monólogo do conhecimento? Ação extensionista e 

políticas de desenvolvimento rural no Vale do Jequitinhonha mineiro”. Autor: 

Raphael Fernando Diniz. UNESP – Campus de Presidente Prudente, Programa 

de Pós-graduação em Geografia. Realizada em 21/05/2018. 

 “Perspectivas para a produção de alimentos artesanais tradicionais: o sistema 

alimentar”. Autor: Berenice Giehl Zanetti Von Dentz. Programa de Pós-

graduação em Geografia/UFSC. Realizada em 28/06/2018. 

 “Capital financeiro e cooperativismo na região sul”. Autor: William Padilha. 

Pós-graduação em Geografia/UFSC. Autor: William Padilha. Programa de Pós-

graduação em Geografia/UFSC. Realizada em 20/03/2019. 

 “O Programa de Aquisição de Alimentos na microrregião de Jales-SP: a 

participação de associações e cooperativas de produtores rurais em municípios 

selecionados”. Autora: Cristina Tondato. UNESP – Campus de Presidente 

Prudente, Programa de Pós-graduação em Geografia. Realizada em 11/04/2019. 
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7. Organização e/ou participação em eventos de pesquisa, ensino ou extensão. 

 

 Membro docente da Comissão Organizadora da XXV SEMAGeo – Semana da 

Geografia, que ocorreu entre 24 e 28 de maio de 2004. A Comissão foi 

coordenada pela Profa. Magaly Mendonça e da qual também participaram os 

Professores Walquíria Krueger Corrêa, Nazareno e Sandra de Arruda Mendonça, 

além de representantes do corpo discente. 

 Participação no “IV CITURDES – Congresso Internacional de Turismo Rural”, 

realizado em Joinville (SC) entre 12 a 15 de maio de 2004. 

 Participante no “II Congreso Nacional sobre Problemáticas Sociales 

Contemporáneas”. Realização: Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa 

Fe, Argentina, entre 15 e 17 de outubro de 2003. 

 Participante no “XVII ENGA – Encontro Nacional de Geografia Agrária”, entre 

11 e 15 de novembro deste 2004, na cidade de Gramado. 

 Coordenador da Comunicação Coordenada: “Multifuncionalidade no Espaço 

Rural”, apresentada ao XVII ENGA – Encontro Nacional de Geografia Agrária, 

entre 11 e 15 de novembro de 2004, na cidade de Gramado. 

 Participante do Seminário Internacional Planejamento Urbano no Brasil e na 

Europa: um diálogo ainda possível? (Florianópolis), entre 23 e 25/10/2006. 

 Apresentação oral intitulada: “O turismo em espaços rurais brasileiros: desafios 

para as políticas públicas”, por ocasião do XVIII Encontro Nacional de 

Geografia Agrária (Rio de Janeiro), em 07/11/2006. 

 Apresentação oral intitulada: “Pensando o espaço social alimentar em benefício 

da agricultura familiar”, por ocasião do IX Colóquio Internacional Geocrítica 

(Porto Alegre), em 31/05/2007.  

 Coordenador da sessão: “Redes sociales, desarrollo local y economía solidaria”, 

do IX Coloquio Internacional de Geocrítica (Porto Alegre), em 31/05/2007. 

 Participante no “Seminario Internacional de Desarrollo Rural y Transformación 

del Paisaje”. Realização: Departamento de Geografia da Universidad Autónoma 

de Barcelona (Espanha). O Seminário ocorreu em “La Seu D'Urgell” e região 

(Catalunha - Espanha), entre 03 e 06 de dezembro de 2007. 

 Coordenação de mesa redonda: “A Geopolítica da América Latina”. Realização: 

Departamento de Geociências da UFSC, no dia 28/05/2009. (XXX SEMAGeo e 

I SIMGEOSUL) 

 Participante do “X Colóquio Internacional Geocrítica”. Barcelona (Espanha), de 

26 a 30 de maio de 2008. 
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 Participante do “12º Encuentro de Geógrafos da América Latina. Caminando em 

una América Latina en transformación”. Montevidéu (Uruguai), de 3 a 7 de abril 

de 2009. 

 Participante do Evento: “Milton Santos: 10 anos de Sua Morte, Obras e Idéias 

Permanecem – Tributo Acadêmico”. Realização: Departamento de Geociências 

da UFSC, em 09/06/2010. 

 Participante do Evento: “XII Encuentro Internacional Humboldt” (La Rioja – 

Argentina). Painelista: “El capitalismo como Geografia”, em 21/09/2010. 

 Participante do Evento: “VIII Congresso Latinoamericano de Sociologia Rural” 

(Recife – PE). Expositor do trabalho: “De fora para dentro da porteira: o papel 

do Estado e as mudanças na produção de leite no Oeste Catarinense”, em 

19/11/2010. 

 Participante do Evento: “XIV Encontro Nacional da ANPUR” (Rio de Janeiro). 

Expositor na Sessão Livre: “Territórios de Vida. Territórios de Luta. Habitação, 

Segurança Alimentar e Lazer na Vida do Trabalhador”, em 24/05/2011. 

 Coordenador do minicurso: “Diálogos sobre Políticas Públicas para a 

Agricultura Familiar”. Realização: SEPEX – UFSC, entre 19 e 20.de outubro de 

2011. 

 Coordenador do minicurso: “Leituras de Leo Weibel: natureza e técnica na 

agricultura catarinense”. Realização: Departamento de Geociências da UFSC, 

entre 26 e 31 de novembro de 2011.  

 Apresentação de trabalho no “4
o
 Forum Mestres e Conselheiros – Patrimônio, 

Turismo e Desenvolvimento Local”. Belo Horizonte, entre 17 e 19 de agosto de 

2012. 

 Apresentação de trabalho no “46
o
 Congresso Brasileiro de Geologia” e “1

o
 

Congresso de Geologia dos Países de Língua Portuguesa”. Santos (SP), entre 30 

de setembro e 05 de outubro de 2012. 

 Apresentação de trabalho no “XXI Encontro Nacional de Geografia Agrária”. 

Uberlândia (MG), entre 15 e 19 de outubro de 2012. 

 Participante no “Seminário de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional”. 

Brasília, de 04 a 06 de dezembro de 2012. 

 Participante do “Programa Escala Docente”, da Associação Universidades 

Grupo Montevidéu, pelo edital 2011-12. Universidad Nacional del Litoral, Santa 

Fe (Argentina), em outubro de 2012. 

 Coordenador geral da “XXXIV Semana de Geografia da UFSC”. Departamento 

de Geociências/UFSC, entre 20 e 24 de maio de 2013. 
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 Apresentação de pôster, em co-autoria com Donato Marcelo Dreher Heuser, no 

“VII ENGRUP – Encontro de Grupos de Pesquisa: Agricultura, 

desenvolvimento regional e transformações socioespaciais”. Rio Claro (SP), 

entre 13 e 16 de maio de 2013. 

 Apresentação de pôster, em co-autoria com Daniele Gelbcke, no “VII ENGRUP 

– Encontro de Grupos de Pesquisa: Agricultura, desenvolvimento regional e 

transformações socioespaciais”. Rio Claro (SP), entre 13 e 16 de maio de 2013. 

 Apresentação de pôster, em co-autoria com Sidnei Luiz Niederle, no “VII 

ENGRUP – Encontro de Grupos de Pesquisa: Agricultura, desenvolvimento 

regional e transformações socioespaciais”. Rio Claro (SP), entre 13 e 16 de maio 

de 2013. 

 Palestrante da “XXXIV Semana de Geografia da UFSC”. Departamento de 

Geociências/UFSC, entre 20 e 24 de maio de 2013. 

 Apresentação de trabalho no “XV Encuentro Internacional Humboldt”. Cidade 

do México, entre 09 e 12 de setembro de 2013. 

 Coordenador do GT: “Questões ambientais no campo e agroecologia”. XXII 

Encontro Nacional de Geografia Agrária. Realizado em Natal (RN), de 10 a 14 

de novembro de 2014. 

 Comunicador do trabalho: “Resiliência rural: origem, evolução conceitual e 

principais desafios”. XXII Encontro Nacional de Geografia Agrária. Realizado 

em Natal (RN) de 10 a 14 de novembro de 2014. 

 Coordenador geral do “VIII ENGRUP – Encontro de Grupos de Pesquisa”. 

Realizado em Florianópolis, entre 29/03/2015 e 01/04/2015. 

 Comunicador do trabalho: “Cozinha regional e suas atualizações na Grande 

Florianópolis: uma abordagem geográfica”. VIII ENGRUP – Encontro de 

Grupos de Pesquisa. Realizado em Florianópolis, de 29/03/2015 a 01/04/2015. 

 Comunicador do trabalho: “Introdução da noção de resiliência nos estudos 

rurais”. VIII ENGRUP – Encontro de Grupos de Pesquisa. Realizado em 

Florianópolis, de 29/03/2015 a 01/04/2015. 

 Coordenador do GT: “Agricultura, desenvolvimento regional e transformações 

socioespaciais”. XI ENANPEGE – Encontro Nacional da Associação de Pós-

graduação e pesquisa em Geografia.  Realizado em Presidente Prudente, entre 09 

e 12 de novembro de 2015. 

 Apresentação oral no “XI CIER – Colóquio Ibérico de Estudos Rurais”. 

Realizado em Vila Real (Portugal), entre 13 e 15 de outubro de 2016. 

 Apresentação oral nas “X Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios”. 

Realizadas em Buenos Aires, entre 07 e 10 de novembro de 2017. 
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8. Apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos acadêmicos. 

 

 Palestrante sobre o tema: “Cuestiones y caminos para la geografia de 

alimentación en Brasil”. Realização: Departamento de Geografia da Universidad 

Autónoma de Barcelona (Espanha). A palestra foi proferida no dia 07/11/2007. 

 Palestrante sobre o tema: “Aspectos de La dieta y de la seguridad alimentaria en 

el mundo contemporâneo”. Realização: Departamento de Geografia da 

Universidad Autónoma de Barcelona (Espanha). Palestra proferida em 

21/01/2007. 

 Palestrante sobre o tema: “Las desiguladades regionales en Brasil”. Realização: 

Curso de Geografia Regional do Departamento de Geografia da Universidad 

Autònoma de Barcelona. Palestra proferida em 23/04/2007. 

 Palestra: “Relações entre Território e Alimento”, no evento: “Alimentação, 

identidade e território: contextualizando o debate sobre os produtos da terra”. 

Realização: Universidade Federal de Pelotas, no dia 08/07/2009.  

 Mini-curso: “Multifuncionalidade agrícola em processo: uma aproximação 

geográfica ao caso de Praia Grande-SC”. Realização: Universidade Federal de 

Pelotas, no dia 09/07/2009.  

 Coordenador de mesa redonda: “Grupo de Pesquisa: Estudos da Dinâmica 

Regional e de Processos Rurais”. Realização: Departamento de Geografia da 

UNESP – Presidente Prudente, em 26/05/2011.  

 Palestrante: “A contribuição da geografia da alimentação aos estudos sobre 

ciência e tecnologia de alimentos”. Realização: Curso de Engenharia de 

Alimentos, CCA/UFSC, em 06/06/2011.  

 Coordenador do minicurso: “Agricultura y organización del espacio: 

actualizaciones metodológicas”. Realização: Universidad Nacional del Litoral 

(Santa Fe, Argentina), entre 12 e 14 de novembro de 2011.  

 Palestrante: “Participación en los debates sociales: un desafío para los alumnos 

de geografía”. Realização: Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, 

Argentina), em 12/10/2011.  

 Conferência “Agronegócio y câmbios territoriales recientes en Brasil”. 

Realização: Departamento de Geografia, Universidad de Barcelona, em 

23/11/2010. 

 Conferência “La cuestión agrária en Brasil”. Realização: Departamento de 

Geografia, Universidad de Barcelona, em 24/11/2010. 
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 Conferência “La producción familiar en el espacio agrário brasileño”. 

Realização: Departamento de Geografia, Universidad de Barcelona, em 

25/11/2010.  

 Seminário “La producción de alimentos em el entorno urbano: el caso de la Gran 

Florianópolis – Brasil”. Realização: Departamento de Geografia, Universidad de 

Barcelona, em 30/11/2010. 

 Mesa redonda no “III Simpósio Nacional o Rural e o Urbano no Brasil”. 

Realização: UFRGS, em 30.11.2011. 

 Aula inaugural do curso de Geografia da UNISC – Universidade de Santa Cruz 

do Sul (RS): “Os circuitos de proximidade na organização do espaço rural”. Em 

10/06/2012.  

 Mesa redonda na “XXXIII SEMAGEO – Semana de Geografia da UFSC”.  

Florianópolis, em 21/06/2012. 

 Mesa redonda no “VII ENGRUP – Encontro de Grupos de Pesquisa: 

Agricultura, desenvolvimento regional e transformações socioespaciais”. Rio 

Claro (SP), em 14/05/2013. 

 Palestrante da “VI Jornada de Assentamentos Rurais”. UNICAMP, em 

19/06/2013. 

 Palestra: “Desafios para o estudo da agricultura na área de influência das 

cidades”. IV Semana Acadêmica de Geografia da UFFS. Realizada em 

01/12/2014. 

  Coordenador da mesa: “Contexto atual, novos desafios e perspectivas para a 

agricultura familiar”, realizada em 19/11/2014. 

 Conferência no “V Seminário do Observatório de Educação de Jovens e Adultos 

do Território de Identidade do Sisal Bahia (V SEJATIS)”. Realizada em Valente 

(BA), em 12/09/2017. 

 Palestrante no “Encontro de Agricultura Urbana e Periurbana”. Realizado em 

Natal (RN), realizado em 13 e 14 de dezembro de 2018. 

 

 

9. Recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de atividades 

acadêmicas. 

 

 Paraninfo da turma de geografia da UFSC do semestre 2010-2. 
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 Patrono da turma de geografia da UFSC do semestre 2017-2. 

 Professor homenageado em diversas oportunidades. 

 

10. Participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de produção 

intelectual e/ou artística. 

 

 Consultor “ad hoc” no processo de seleção de bolsas PIBIC da Universidade 

Federal de Goiás, referente ao período de agosto de 2004 a julho de 2005 

(parecerista em projetos de coordenadores docentes e de alunos). 

 Consultor “ad hoc” no processo de seleção de bolsas PIBIC da Universidade 

Federal de Goiás, referente ao período de agosto de 2005 a julho de 2006 

(parecerista em projetos de coordenadores docentes e de alunos). 

 Consultor “ad hoc” no processo de seleção de bolsas PIBIC para o biênio 

2006/2007 da Universidade Federal de Goiás. Atividade realizada em julho de 

2006. 

 Consultor “ad hoc” para a emissão de pareceres científicos junto à FAPESC, 

durante os meses de janeiro a março de 2007. 

 Consultor “ad hoc” no processo de seleção de bolsas PIBIC para o biênio 

2007/2008 da Universidade Federal de Goiás. Atividade realizada em julho de 

2007. 

 Parecerista ad hoc da Editora da UFMT. Período: janeiro a fevereiro de 2011. 

 Integrante do Comitê Científico do “VII Seminário Internacional sobre 

Desenvolvimento Regional”, promovido pelo Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, 

entre 9 e 11 de setembro de 2015. 

 Integrante da Comissão Científica do “3º Seminário Nacional de Geografia 

Econômica e Social – SENGES”. Realizado na Universidade Federal da 

Integração Latinoamericana, entre 25 e 27 de julho de 2017. 

 

11. Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à pesquisa, ao 

ensino ou à extensão. 

 

 Assessoria ao “Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo 

Agrícola” (Bolívia). Período: 04 a 11 de novembro de 2012.  
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12. Exercício de cargos na administração central e/ou colegiados centrais e/ou de 

chefia de unidade ou do campus/setores e/ou de representação. 

 

 Coordenador acadêmico do Programa Escala Estudantil da AUGM, no programa 

Escala Discente, para 2007-1 e 2007-2. 

 Coordenador do Laboratório de Estudos Regionais e Urbanos – LABEUR entre 

01/06/2004 e 31/05/2006. 

 Coordenador do LabRURAL – Laboratório de Estudos do Espaço Rural. Carga 

horária de 10 (dez) horas semanais. Início: 24/06/2009, para um  mandato de 2 

(dois) anos. 

 Subchefe do Departamento de Geociências. Nomeado em 16/07/2011; 

dispensado em 04/04/2013. 

 Chefe do Departamento de Geociências em caráter pro tempore. Nomeado em 

04/04/2013; dispensado em 07/08/2013. 

 Representante da UFSC no Comité Académico de Desarrollo Regional, da 

Associação de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM). Nomeado em 

11/05/2012. 

 

13. Atividades de cunho social e não previstas na extensão universitária como, por 

exemplo: associações científicas, de classe, sindicais e outros. 

 

 Afiliado ao ANDES/SN 


