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Sobre os autores

paul Claval
É um dos maiores geógrafos da atualidade. Ganhou o prêmio vautrin lud, em 1996, 
equivalente ao prêmio nobel da Geografia. tem livros publicados em vários idio-
mas, entre os quais, “espaço e Poder”, “Geografia cultural”, “Princípios de Geografia 
social”, “Geografia econômica” e “a lógica das cidades”. suas obras são referência 
mundial no estudo da Geografia e, particularmente no Brasil e na França, tem con-
tribuído para a consolidação de uma abordagem cultural para a disciplina, enfa-
tizando a discussão das problemáticas locais em um período de globalização da 
economia. É professor da Universidade de Paris iv.

Wolf-Dietrich Sahr
Graduado (1986) e doutor (1995) em Geografia pela Universität tübingen 
(eberhard-Karls). atualmente é Professor convidado na Universidade Federal do Pa-
raná, Professor titular das Faculdades Guarapuava e lehrbeauftragter da Universität 
heidelberg. tem experiência na área de Geografia, com ênfase em epistemologia, 
atuando principalmente nos seguintes temas: Geografia cultural, pós-modernismo, 
Geografia social, relações rurais-urbanas. 

Angelo Serpa
É doutor em Planejamento Paisagístico e ambiental pela Universitaet Für Bo-
denkultur Wien (1994), com pós doutorado em estudos de organização do espaço 
exterior e Planejamento Urbano-regional e Paisagístico realizado na Universidade 
de são Paulo (1995-1996) e em Geografia cultural realizado na Université Paris iv 
(sorbonne/2002-2003). atualmente é professor associado da Universidade Federal 
da Bahia. tem experiência nas áreas de Geografia e de Planejamento, com ênfase em 
Geografia Urbana, Geografia regional e Geografia cultural, Planejamento Urbano, 
Planejamento regional e Planejamento Paisagístico, trabalhando principalmente os 
seguintes temas de pesquisa: espaço público, periferias urbanas e metropolitanas, 
manifestações da cultura popular, identidade de bairro, cognição e percepção am-
biental. É docente permanente na Pós-Graduação em arquitetura e Urbanismo e no 
Mestrado em Geografia da Universidade Federal da Bahia. Pesquisador do cnPq.
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Salete Kozel
Graduada em Geografia pela Faculdade estadual de educação ciências e letras de 
Paranavaí (1970), mestre em Geografia (Geografia Física) pela Universidade de são 
Paulo (1993) e doutora em Geografia (Geografia Física) pela Universidade de são 
Paulo (2001). atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Paraná. 
tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia e ensino, atuan-
do principalmente nos seguintes temas: ensino de geografia, educação ambiental, 
ambiente e sociedade, percepção ambiental e geografia das representações.

Icléia Albuquerque de Vargas
Graduada em Geografia pela Universidade Federal do Mato Grosso do sul (1988), 
mestre em educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do sul (1998) e 
doutora em Meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Federal do Para-
ná (2006), com estágio de doutorado no ladYss (laboratoire dynamiques sociales 
et recomposition des espaces/ Paris X nanterre). técnica em assuntos educacionais 
da Universidade Federal do Mato Grosso do sul, atua como professora no curso de 
Pedagogia do departamento de educação da UFMs e professora/orientadora no 
curso de Mestrado em ensino de ciências (linha de Pesquisa educação ambiental) 
do centro de ciências exatas e tecnologias da UFMs. tem experiência na área de 
educação, com ênfase em Geografia escolar e disciplinas escolares, atuando prin-
cipalmente nos seguintes temas: educação ambiental, geografia cultural, pantanal, 
meio ambiente, turismo e percepção ambiental.

luciana Cristina teixeira de Souza
Graduada em licenciatura em Geografia pela Universidade católica do salvador 
(1996) e mestre em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (2002). atual-
mente é professora assistente da Universidade do estado da Bahia. tem experiência 
na área de Geografia, com ênfase em ensino de Geografia, atuando principalmente 
nos seguintes temas: Geografia regional, percepção, imaginabilidade, espacialida-
de, ensino de geografia, turismo e impactos espaciais.

Sylvio Fausto Gil Filho
doutor em história pela Universidade Federal do Paraná (2002) e mestre em Ge-
ografia pela Universidade estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (1995). atual-
mente é Professor adjunto do departamento de Geografia da Universidade Federal 
do Paraná. atua na área de Geografia humana, especificamente Geografia cultural 
com ênfase em Geografia da religião. É Pesquisador do núcleo Paranaense de Pes-
quisa em religião – nUPPer. 

Aureanice de mello Corrêa
Mestre em Geografia pela Universidade Federal do rio de Janeiro (1990) e doutora 
em Geografia pela Universidade Federal do rio de Janeiro (2004). atualmente é 
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Professor adjunto da Universidade do estado do rio de Janeiro. tem experiência na 
área de Geografia, com ênfase em Geografia humana, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Geografia cultural, cultura afro-Brasileira, território, irmandade 
da Boa Morte, candomblé e Festa. 

Jânio roque Barros de Castro
Possui graduação e especialização em Geografia pela Universidade estadual de 
Feira de santana (1997 e 1999) e Mestrado em Geografia pela Universidade Federal 
da Bahia (2004). atualmente é doutorando em arquitetura e Urbanismo pela Uni-
versidade Federal da Bahia. É Professor da Universidade do estado da Bahia, cam-
pus v, santo antônio de Jesus. tem experiência na área de Geografia, atuando há 
dez anos no ensino Fundamental e Médio (1991-2001). atua nas áreas de prática de 
ensino em Geografia, Geografia cultural e da religião e Geografia Urbana. desen-
volve pesquisas e atividades de extensão junto ao núcleo de Pesquisas do campus 
v da Universidade do estado da Bahia sobre a relação entre a Geografia cultural e 
prática de ensino de Geografia. 

Wendel Henrique
É professor adjunto da Universidade Federal da Bahia, atuando no curso de gradu-
ação e mestrado em Geografia, na área de Geografia Urbana. É bacharel, licenciado, 
mestre e doutor em Geografia pela Universidade estadual Paulista Júlio de Mesqui-
ta Filho (1996, 1997, 2000, 2004). É professor colaborador do Mestrado Profissional 
em Planejamento territorial e desenvolvimento sócio-ambiental, da Universidade 
do estado de santa catarina, tendo colaborado na elaboração do projeto do curso. 
entre 2005 e 2007 foi professor efetivo do departamento de Geografia da Udesc/
Florianópolis, tendo sido co-tutor e tutor do Grupo Pet/Geografia. tem experiên-
cias na áreas de Geografia Urbana, Planejamento Urbano e regional, Geografia 
econômica e turismo. 

Dário de Araújo lima
licenciado em Geografia pela Universidade Federal do rio Grande do norte (1988), 
com especialização em Geografia pela UFrn (1990), mestrado em Geografia pela 
Universidade Federal de santa catarina (1995) e doutorado em Geografia pela Uni-
versidade estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Presidente Prudente/sP (2003). 
atualmente é professor adjunto da Fundação Universidade Federal do rio Grande. 
tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia cultural, atuando 
principalmente nos seguintes temas: cultura, modo de vida, lugar, pesca artesanal, 
cultura e civilização, categorias filosóficas e conceitos geográficos.

maria de Fátima Ferreira rodrigues
Graduada em Geografia pela Universidade regional do cariri (1982), com mes-
trado e doutorado em Geografia (Geografia humana) pela Universidade de são 
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Paulo (1994, 2001). atualmente é professora adjunta da Universidade Federal da 
Paraíba. É líder do Gestar: território, trabalho e cidadania, Grupo de pesquisa do 
cnPq e vice-líder do Grupo cidadania e direitos humanos. É membro da comissão 
de direitos humanos e do núcleo de cidadania e direitos humanos da UFPB. Faz 
parte do corpo docente do Programa de Pós-graduação em Geografia da Univer-
sidade Federal da Paraíba. tem experiência na área de Geografia, com ênfase em 
Geografia agrária, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas 
e cidadania, agricultura familiar camponesa e novas territorialidades, resistência e 
memória.

álvaro luiz Heidrich
Bacharel em Geografia pela Universidade Federal do rio Grande do sul (1980), 
com mestrado em Geografia pela Universidade estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (1985) e doutorado em ciências (Geografia humana), pela Universidade de 
são Paulo (1998). atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do rio 
Grande do sul. tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia 
humana, atuando principalmente nos seguintes temas: geração e perda de vín-
culos territoriais, territorialidades humanas, identidade e globalização. Pesquisador 
do cnPq.

maria Geralda de Almeida
Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais e mes-
trado e doutorado em Geografia pela Université de Bordeaux iii. atualmente é 
professora colaboradora da Universidade Federal de sergipe, professora titular da 
Universidade Federal de Goiás, onde coordena o núcleo de estudos e Pesquisas em 
cultura e turismo do iesa/UFG; professora titular da Universidade Federal do ceará. 
tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia cultural, atuando 
principalmente nos seguintes temas: manifestações culturais, turismo, territoriali-
dade, sertão.

Francine Barthe-Deloizy
Graduada em Geografia, doutora em Geografia (Geografia cultural) pela Univer-
sidade de Paris iv (1997). atualmente é professora da Universidade Picardie Jules 
verne. tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia humana e 
Geografia cultural, com pesquisas no Brasil, França e irã, atuando principalmente 
nos seguintes temas de pesquisa: parques e jardins, espaço público, práticas espa-
ciais de apropriação da natureza, geografia da nudez e do naturismo.

Benhur pinós da Costa
Graduado em Geografia pela Universidade Federal do rio Grande do sul (1998), 
com mestrado (2002) e doutorado (2008) em Geografia pela Universidade Federal 
do rio Grande do sul. atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do 
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amazonas (UFaM). tem experiência na área de Geografia, com ênfase em análise 
territorial, atuando principalmente nos seguintes temas: cultura, geografia, territó-
rio, espaço urbano, identidade, homoerotismo e homossexualidade. É membro dos 
seguintes grupos de pesquisa vinculados ao cnPq: “Geografia da amazônia: am-
biente e cultura” (UFaM); “o estudo do espaço social e suas transformações, impli-
cações sobre a territorialidade e a gestão territorial” (UFrGs); “Geografia: cotidiano, 
território, ambiente e educação na cidade” (UlBra).

rogerio Haesbaert
licenciado e Bacharel em Geografia pela Universidade Federal de santa Maria 
(1979, 1980), mestre em Geografia pela Universidade Federal do rio de Janeiro 
(1986), doutor em Geografia humana pela Universidade de são Paulo (1995, com 
doutorado-sandwich no instituto de estudos Políticos de Paris), Pós-doutorado 
em Geografia e visiting researcher Professor na open University (Milton Keynes, 
inglaterra, 2003). Professor associado da Universidade Federal Fluminense. tem ex-
periência nas áreas de Geografia humana (ênfase em Geografia Política e Geogra-
fia cultural), Geografia regional e teoria da Geografia, atuando principalmente nos 
seguintes temas: território, desterritorialização, identidade territorial, globalização, 
região e regionalização. Pesquisador do cnPq.
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