ENTREVISTAS E DEPOIMENTOS

ENTREVISTA COM 0 PROFESSORPAUW FERNANDO DE

ARAUJO LAGO

GEOSUL - .QIuuuJo veio JHU'II Stultll Catarina. e como :se integroll
Geogt'lIfUl Catfll'inense?
Prof Paulo Lago - Como estamos entre amigos, sinto-me a vontade
para dizer que foi, exatamente, por influencia de um amigo, aqui presente, que
vim para Santa Catarina, inicio de 1958, para comeear urn encontro com sua
Geografia.
Jil conhecia Carlos Augusto, quando ele era ge6grafo no Conselho
Nacional de Geografia onde eu, ainda estudante na Faculdade Nacional de
Filosofia, atuava como estagiario. Graduei-me em 1956. Nestexano, Carlos
Augusto atendia ao chamamento do Prof Joso Dias da Silveira para se
incorporar na nascente Faculdade Catarinense de Filosofia. 0 saudoso
catedratico de Geografia Fisica da Faculdade Paulista de Filosofia fora
encarregado pelo Desembargador Henrique da Silva Fontes de organizar 0
Departamento de Geografia.
GEOSUL -Voce veio em 1956?

nil

*Entrevista com Paulo Fernando de AraUjo Lago, Professor Titular, Doutor,
integrante do Departamento de Geociencias da UFSC. Aposentado, ap6s 32
anos de magisterio, mantem-se vinculado ao Programa de Pos-Gradueeao
de Geografia.
**Participaram desta entrevista os professores Celito Jose Israel, Carlos
Augusto Figueiredo Monteiro e cesar Augusto Zeferino, realizada em
outubro
de 1993.
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-P rof. Paulo Lago -- Nao, neste ano eu deixava 0 Rio de Janeiro para
leeionar em Valenee, terra natal, num colegio que iniciava um regime de
tempo integral. Mas, ja sabia, ·pelo Carlos Augusto, sobre a possibilidade de
participar da experiencia no ensino superior, na Faculdade Catarinense de
Filosofia.
Fiquei dois anos em Valen9a (1956 e 1957), empolgado com 0 citado
regime de atividade escolar que se aproximava do que hoje se denomina por
eduC8910 de aten~ integral, observado em estabelecimentos como os CIEPs
e CAlCs. Nio resisti, porem, ao canto da sereia do ensino superior. A
gratificante experiencia em minha pequena cidade nao me abria condicoes
para descnvolvcr atividades de pesquisa. Optei por Santa Catarina, ainda mais
pelo . fato de que haveria possibilidade de me incluir, tambem, no
Departamento Estadual de Geografia e Cartografia e teria a amizade e
oricp!a9ilo de Carlos Augusto, a quem euja admirava nos tempos do CNG.

GEOSUL - Assim que chegou, 0 que fez e qlUllslUJr~1Io inicial?
Prof. Paulo Lagc - Cheguei a Florianopolis, no ' terceiro dia de
Carnaval do ano de 1958, como uma especie de imigrante cheio de incertezas.
Achei muito familiar 0 ambiente florianopolitano, pelo menos 0 momento
carnavalesco que eneontrei, embora julgasse que a Capital catarinense fosse de
porte menos modesto. Dias depois iniciei os trabalhos na Faculdade
Catarinense de Filosofia, quase simultaneamente as atividades no
Departamento Estadual de Geografia e Cartografia. ;
GEOSUL -Tem sido praxe nos entrevistos da GEOSUL que 0
entrevisttulo diga II1.gu.nuI coisa sobre sua iIi]ancia e juventUJle. No seu .
coso,
relllriJo emr« estas fuses de vida com a que voce tem /evado em

"Ii

Santa Catarina?
Prof. Paulo Lago - Bern, eu nasci em Valenca, janeiro de 31, cidade
localizada numa subbacia do Paraiba do SuI, bern proxima de Vassouras, urn
dos simbolos da aristocracia cafeeira do seculo XIX. Mais do que Vassouras,
a economia do municipio de Valenca se marcou pelas industrias de fia9OO,
tecelagem e vestuarios e se integrou ao que se convencionou como bacia
leiteira do Rio de Janeiro. A cria9iio extensiva de gado, tambem para corte,
aproveitava as terras bastante danificadas pelos antigos cafezais, comandados
por remanescentes de uma aristocracia rural proprietaries de portentosas
residencies, sedes de fazendas . Muitas estaoem minas, outras sao utilizadas
como cenarios de novelas da Globo ou como residencies de lazer de
empresarios residentes no centro metropolitano do Rio de Janeiro.
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Quando estava com meus sete anos de idade, meu pai, ferroviario da
E.F. Central do Brasil, foi designado para a chefia de uma e~ em plena
area rural, denominada Chacrinha, ao tonga do ramal auxiliar, de bitola
estreita, que seguia 0 roteiro do avan9Q cafeicultor para as terras altas da bacia
do Paraiba.
Estudei are a terceira serie do Primario numa escola rural,
multisseriada, onidocente, numa sala localizada na p6pria casa destinada ao
Agente da ferrovia. Para entrar em minha casa, era apelos fundos ou pela sala
de aula, quando inativada. Ao terminar a tereeira serie, a escola n80 ia alem,
tive que estudar 0 restante do Primario, 4 a e 5a series, num Grupo Escolar da
cidade, para 0 que fazia um percurso, a 1'6, de 5 quilometros em carla trajeto.
ambiente rural era, contudo, muito rico para mim, principalmente,
para minha mile, amante da natureza e da gente humilde. Com ela aprendi a
gostar de atividades ligadas ao manejo de plantas, terra e animais. Tinhamos
uma horta de fazer inveja,
Numa vasta area, meus paiseram, praticamente, os nnicos letrados
adultos, Ii eX£e980 dos fazendeiros absenteistas. Diariamente, 0 "trem das dez"
lhes trazia 0 jornal, Aprendi a gostar de ler em fun9ao do entusiasmo que
meus .pais emprestavam Ii leitura de jornal, .naqueles tempos que se
desenrolava a Segunda Guerra Mundial.
Alem deste estimulo Ii leitura gostava de utilizar a velha milquina de
escrever quemeu pai possuia na esta9ilo. Aprendi seus segredos repassando
temas que lia,1dei~s que me sacudiam. Quando ingressei no Ginasio, acho que
possuia alguma habilidade na tecnica liter8rla. Um professor de Portugues,
seguidamente, ordenava que escrevesse um tema - composicso - no
quadro-negro, e mandava os coleguinhas copiarem. Era, para ele, uma espeeie
de "modelo". Sentia-me um tanto lisonjeado e, ao mesmo tempo, achava um
tormento.
Creio que tudo isso se relacionou com minhas aderencias posteriores,
produzindo jornal da escola, escrevendo crouicas sobre futebol, coordenando
atividades no chamado Service de Alfo-Falante, coisa que havia em todas as
localidades, antes do radio de pilha. Quando foi fundada uma emissora
radioIonica local, III estava eu, microfone na milo, ou enviando cronicas para
serem divulgadas.
Tudo isso refiz, quando retomei cidade, como professor. Fundei 0
jornal do Colegio, que tratava muito de questoes ambientais, elaborei
programas educativos pela emissora local, levando muitos alunos para
representacoes diversas, como recitais, execueso musical, narra9ao, ate
mesmo em tecnicas de contar piadas. Levava meus alunos.

o

a
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GEOSUL -FalJuulo em qllDt40 ~1It1ll, como elil estllVIl
praente em IIIUl iajaIrciit.e tUlowchtcia e jMventIuk?
.
Prof. .Paulo Lago - Estava presente em mim, desde crianee, quando
assistia ao desaparccimento dos cafezais e 0 surgimento de pastagens pobres
no meio rural que vivi. Eu e meus coleguinhas, filhos de ruricolas, tfnhamos
a1guma n09io de "desequiUbrio ecologico", Sabiainos que as queimadas e
desmatamentos acabavam com os passarinhos que "cayavamos para comer" e
quo prendlamos nas gaiolas para cantarem. Sabfamos quo os rios estavam
ficando mais barrentos, bons para se pescar bagres, mas ruins para acaras e
lambaris.
Quando retomei do Rio de Janeiro, apes contato com professores e
, ge6grafosdo CNG,ja estava dirccionadopara a preocup89io ambiental.
A imagem da sub-bacia do rio das Flores, do sistema.do Paraiba, me
pareeeu muito mais pobre do que nos tempos de minha intincia e
adolescencia. Senti mais a desola940 que, antes, estava .mescleda pela n09~
de riqueza das estruturas ambientais. Antes ainda hsvia. peixes nos riachos,
passarinhos nas arvores, alguns cafezais nas encostas e matas exubetantes nas
cumiadas dos morros. Senti a agudez do "era verde meu vale".
GEOSUL - Santa ,Clltlll'ina /he plII'eceildijerellte? .
Prof. Paulo Lago - Em Santa Catarina me deparei com a densa
cobertura vegetal litoririea que vira desaparecer nas encostas fluminenses.
Trocando inqui~6es com urn pernambucano :"catarinizado", Theobaldo
Costa Jamund8., herdeiro pobre de senhores de engenhos a9ucare.iros, senti
que ele estavaigualmente apreensivo, pois assistira em sua infincia 0 mesmo
processo desolador nas areas 6midas do Nordeste. E, ficavamos a imaginar
, que poderia ocorrer.com as muitas extensees de verdes e luxuriosas paisagens
de Santa Catarina.
Creio que estas preocupacaes foram a ponte que me orientou, bem mais
cedo do que muitos, na direyio da sensibilidade do geografo ecologista, 0 que
me manteve ate hoje, marcando monografias. : artigos e livros que tenho
escrito.
GEOSUL ~Por ow, exlltamente, iniciou aqui, a preocuparil.o '
ecoLJgictir
Prof. Paulo Lago - ,Quando inieiamos urn estudo sobre .a pesea
litordnea, imediatamentefui empurrado para a95es no sentido de se orientar a
pesca - questao de mortalidade - para uma questao de renovQ9ao ·de
recursos. Sentia a extrema necessidade de apoio institucional, sobretudo da
Universidade nascente, para se desenvolver pesquisas de maricuhura.
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Creio que minha participaeao foi importante, pois sempre busquei
espaeos no sistema politico-administrativo, encaminhando projetos,
reivindicacoes, buscando, enfim,: engajamentos.' Resultados efetivos, ai est8o,
gracas nlio a mim, mas a muitos que abraearam 0 desafio de pesquisas pela
renovacao de recursos marinhos, como Carlos Rogerio Polli, Edemar
Andreatta, Jose Bosco Rodrigues, Ernesto Tremmel e muitos outros. A
mitilicultura e a ostreicultura slIo fatos e grandes promessas em Santa
Catarina, sobretudo pelo envolvimento de pequenos pescadores.
E curioso que, nos acudes das fazendas onde pescava, em crianea, me
intrigava com 0 fato de que nos apenas tiravamos recursos, sem repor,
diferentemente de como faziamos em nossa area de horticultura. Esta reflexio
me leva a concordar com conhecido escritor que afirma "ser preciso vtver
muito tempo para retomar infancia".

a

GEOSUL - ConsiderfJlUlo sua trajetoritJ d4·iIifincia e BJUjf~
universittiria, como chegou ao resultado d4 Geogrfl/ia EcolOgic.? Teve
algunuz inj'luencia de seus 1tU!St1'eS?
Prof. Paulo Lago -

Ao me ingressar na Gaculdade de Filosofia buscava
a Geografia. Do outro lado do
predio da Faculdade estava 0 Conselho Nacional de Geografia, que oferecia
oportunidades de estagio remunerado aos estudantes que faziam 0 curso que
era de Geografia Hist6ria. Como estudante sem recUJ:'SOS, atravessei a rna e
fui aceito naquela instituicao repleta de grandes ge6grafos e onde conheci
Carlos Augusto Monteiro.
Naqueles primeiros anos de Faculdade, fazia ideia muito equivocada de
Geografia, produto que era do Ensino Secundario, dominado por professores
nOO titulados, que tratavam a Geografiacomo tediosos amontoado de nomes
de "acidentes", de extensao de rios, altura de montanhas e coisas isoladas. Era,
pois, de uma gefa9lio anterior ao ensino da Geografia como ciencia, de alcance
muito alem da descritividade memorizativa.
No ambiente da Faculdade e no ambiente do Conselho Nacional de
Geografia, convivendo com pesquisadores, autores de obras geograficas, 0
gosto pela Geografia se tomou irresistivel.

mais a Historia, Um acidente me levou mais

e

GEOSUL - E, comotoi s~ interessepelo conhecimento aplicado
da Geografia?
Prof. Paulo Lago - Primeiramente, creio que 0 contato com pessoas
que "faziam Geografia" me deu seguranea quanto a possibilidade que tinha

para fazer

0

mesmo. Vim para Santa Catarina, muito jovem, convencido de

que, um dia, atingiria 0 nivel daqueles a quem admirava. Na medida que sentia
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dominar algum conhecimento, sempre tendia a aplica-lo, a buscar sua
utilidade. A leitura de fil6sofos como Bertrand Russell, quando falava de
ornamentalismo e utilitarismo me influenciou bastante. A ideologia utilitarista
de ciencia se ajustava muito a minha maneira de viver, fazendo.

GEOSUL - Paulo, OIU1'a coDa Uateresstlllte em SIlQ. vida pareee tel'
/lido a 1IUlIUIteIIf1o do JHII'fI,leIi81no entre a pI'eOCflJJll#Jo com a Geograjia
IIplictJda, principtI/mente em· I'e1tJf1o ,; qJleStlo turrbienttd, 110 exerclcio
lUliversittlrio, com a tllivitbule edu.ctdiva 110 "wel colegitd PotIer" IIO/Ijalor
art!8peito?

Prof. Paulo Lago - Creio que 0 magisterio, sem a preocupaeao de
pesquisa universitaria, apenas como fun980 educativa, me deu sempre a
sen~lio gratificante de urn exercito utilitarista. Comeeou muito cedo, na fase
ginasial, quando iniciei Q9<ses de alfabetizQ9ao de adultos, na area rural onde
vi'Via. Os resultados foram mediocres, pois nio possuia orien1:a9iopedagogica.
Imaginava fazer 0 que a professora onidocente que tivera, .fazia. De qualquer
modo, sentia 0 entusiasmo daqueles chefes de familia, servidores braeais da
ferrovia e alguns caboclos, estudando a noite, tentando chegar ao mundo das
letras.
No Rio de Janeiro, participei da fuse pioneira da Campanha Nacional de
Educandiuio Gratuito, cuja clientela era de trabalhadores. Ensinava Ingles,
scm saber quasenada desta lingua, apenas polo fato de que nio havia quem 0
fizesse, pois impunha urn sacrifIcio consideravel, a vista da simbolica
remuneracso.
Em Valen9a, em virtude do modelo de ensino de atendimento integral,
gostei de realizar muitas atividades extracurriculares, como a producao de
jomal escolar, programas educativos radiofonicos, coordenaeao de ~as
teatrais, de praticas esportivas, cursos de extensao, inclusive de orientacao
sexual para estudantes secundaristas, juntamente com urn professor de
Biologia. Isto me trouxe grande constrangimento e desanimo, em virtude de
rt:a90es conservadoras do clero local. Esta experiencia publiquei na Revista
Brasiliense, pois foi muito interessante, principalmente considerando-se a
epoca (1957) em que falar de sexo era ainda urn tabu.
Em suma, a atividade educativa no nivel medic me dava sempre a
impressao de utilitarismo, alem do fato de que se lidava com maior quantidade
de alunos.

GEOSUL -E, em Santa Catarina, como se deu 0 ingresso de uma
geografia aplicada?
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Prof. Paulo Lago - 0 lado mais academico foi abrindo espaco para 0
sentido aplicativo, em virtude de oportunidades surgidas, quando era muito
escasso 0 quadro de pessoal tecnico no Estado. Uma das oportunidades foi a
pesquisa sobre comunidades pesqueiras, que procurava analisar 0 potencial
dos pescadores artesanais para competirem com as mudaneas da poHtica
setorial, que beneficiava apenas os empresiuios. Esta pesquisa sustentou a
necessidade de se redirecionar esforcos paraconsolidar e melhorar a pesca
artesanal, inclusive com a perspectiva de conquistas em aqOicultura. A
ACARPESC nasceu dai, gracas ao notavel esforco de Jose Ubirajara Timm,
nos tempos do govemo Ivo Silveira.
Outra oportunidade foi a sequencia de monografias encomendada pelo
Conselho do Desenvolvimento do Extremo Sui, visando diagnosticar ramos de
atividades para abertura de linhas de financiamento pelo BRDE.
Muitos estudantes, principalmente do curso de Geografia, foram meus
auxiliares, como Celito Jose Israel, Augusto Zeferino, Agnaldo Gouvea, Paulo
Duarte e outros.
As monografias foram diversas, com publiC89iio para uso reservado,
sobre turismo, reflorestamento, industries cersmicas, alimentares, sobre
engenhos farinheiros e fecularias, etc... Nos meados da decada de 70 os
trabalhos foram mais em re~iio Ii questio de Pianos Diretores Urbanos.
Participei do Plano Diretor de Florian6polis, sob coordenacao de Felipe da
Gama d'Eca, de Rio do Sui, sob 0 comando de Jorge Withem. Chegamos a
criar a empresa Exame, eu, MarcHioDias dos Santos, adair Gersino da Silva
e Clodorico Moreira, e atuamos de modo importante na elab0ra980 do Plano
Diretor de Itajai e no Plano de A.940 de Itapiranga.
Ate inicio dos anos 80, a questAo urbana continuou nos envolvcndo,
principalmente pela fun980 que passamos a exercer na coordenR9Ao do
Convenio SUDESULIUFSC. Gracas as a90es desenvolvidas, coordenamos 0
estudo sobre Florianopolis e a Area de ConurbartJo e foi proposta a cri89iio
do IPUF, principalmente pela partici~80 de Octavio Franco Fortes.

GEOSUL -Seu trllnsito em vtirios campos de atividtuJes 10;
tranqiii10?
Prof. Paulo Lago - Estas incursoes em vsrios setores trazia algumas
confusoes. Era identificado como agronomo, ora comoengenheiro florestal,
ora como urbanista, ora como economista. Era apenas um geografo que
penetrava fronteiras inexistentes do conhecimento, fronteiras que, mais tarde,
foram sendo firmemente estabelecidas pelo corporativismo.
Integrei uma equipe para atender ao govemo de Trinidad Tobago, para
orientar a organizacao pesqueira e examiner possibilidades de implanfa980 de
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experi8ncias aq1licultoras. E, mais tarde fui contemplado pelo govemojapones
para esttidar sua. aVail9adissima maricultura. Imaginavam que fosse um
biologo aquicultor, jai .que havia participado de muitos seminaries

internacionais sobre a questlo. Como quase ninguemsabe 0 que vern a ser,
exatamente, um ge6gi-afo, 0 risco de ser confundidocom outros profissionais e
muitO grande. Hoje, 0 corporativismo esbi .estreitando es~os para a fun~
de ge6grafos,o que 6 brutal contl'adi9Ao, pois tanto se proclamaa Vldidade da
interdisciplinaridade. A GeOgrafia 6 eminentemente interdisciplinar.
GEOSUL -Prof. PfIIUo, poderia tr~",. 11m ptII'fIklo eIIIt'e a
GeogtVljia nos temptJ6 tla FtICIlltlade Ctltarinetue ell· GetJflI'flIiatlM diM
atruIis, lUI, Ullivenillluk, 110 CalI'o tIe Fd08oj"uJ e CibtcUu BIUIUUUI8?
Prof. Paulo Lago - A.proposta de.faculdades de filosofia,. ci8ncias e
lettas remonta .twS educadores integrantes da corrente da Escola·. Ativa,
orientada para 0 suprimento de profissionais melhor qualificados para 0
magistCrio. Fernando de; Azevedo, Lourenco Filho, Anisic Teixeira, entre
outros, lideravam 0 movimento. reformista da ed~ao no Brasil que, nos
&nOS 30 e 40,expressava forte demanda pelo Ensino Secundario(Normal e os
ciclos ginasia1 e colegial). Em centrosmaiores, como sao Paulo, Rio de
Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, nasccrarn as primeiras
faculdades. Por muito tempo, a maioria dos professores de Ensino Secund8.rio
se originava do recnrtamento de profissionais liberais, autorizados para. 0
exercicio do magisterio, Das faculdades de .filosofia COMC9aram a sair os
licenciados e, rapidamente, passaram a dominar 0 quadro domagisterio, na
medida em que centrosmenores do que os citados implantavam suas
faeuldades, sempreobedecendoaos cursos de Menorcusto.
No inicio, a Faculdado' Catarinense de Filosofia parecia desligada de
uma demanda de professores. 0 numero de matriculados em seus poucos
cursos era reduzido e somente por residentes em Florian6polis. Eram alunos
que exerciam profissoes, no magisterio, inclusive. Enquanto isso, as
necessidades de docentes no Estado eram supridas, esmagadoramente, por
profissionais liberais ou por aqueles que prestavam 0 chamado Exame de
Suficiencia, uma especie de Supletivo destinado a credenciar, mais do que
qualificar, pessoas para 0 ensino.
Em raz40da escolhade professores afei9oados Ii pesquisa geografica ou
avidos para tanto, 0 curso de Geografia na antiga Faculdade de Filosofia ja
nasceu com nitido endereco a enfatizar 0 bacharelado, ° horizonte da
pesquisa.
Em verdade, jamais perdeu este objetivo, tanto 6 que caminhou para a
pos-graduaeao, primeiramente para a especializacao, em Desenvolvimento
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Urbano e Regional, sob a COOI'dena9Io de H6lio Romito de A1moida, cern
Utiliza9io e Conservfl9io de RecUf90S Naturais,.sob minha ooordCll89io. As
duas 8reas do mestrado tem estasraizes.
GEOSUL

-P--.e,

mao,

r~

di/Re1IIcI I_a

tie

IlUUituarllS tie ori4Ittar40 tlo CIU'IIOP G~?
Prof. Paulo Lago- Eu diria que asprimeiras turmas ropresentaram a
ger~40 de futurose imediatos ocup&Dtes de fun90eS docentes no eosino
superior. De1a fizeram parte Victor Peluso, Carlos BOobele, LUoia Freyslobon,
Marly Mira, Marlene Prates, Olga·Cruz, Maril6ia ~, Judite Manzolli,
Gerusa Duarte.
Na 2a gera940 de diplomados jB. se evidenQiava um dosdobramonto
quanto aos seus destinos. Uns continuaramse dirigindo ao magist6rio superior
e a pesquisa e outros buscaram 0 magisterio secundario e ocu~ em
setores de planejamonto urbano. Dcla fazem· parte. celito Israel, Augusto
Zeferino, Paulo Duarte, Agnaldo Gouvaa, Maril6iaCaruso. RuthRauh ~ Maria Jose Pompilio, todos no ensinosuperior e muiU2S para outras
ocup&96es, nio 56 de magist6rio secundsrio.
Finalmente, a atual ger~40 ingressa no curse de gradua940. convivendo
com ex-alunos, daqui e de outras regiOelJ, matriculados na p6s~~40. 0
que da a Geografia da Universidade um carilter cosmopolita, tanto quantc as
origens dos alunos quanto a professores de outras institui96es que mais
densamente passaram a contribuir.
GEOSUL -

E qlUUllo

flO

BIIJ'I'Wldo tie .NCIU'fI08 hlUflllllOS ptIrtl

0

magistbio de 10 e tie 20 GrllllB, a Geografia da UFSC ••.CII1IIp1'iU.o Jell
papel?

Prof. Paulo Lago- Apenas medestamente, por raz6esdiversas, como 0
fato da oferta de cursos de grad~io em muitas cidades catarinenses e pelo
fato de que as inadequadas condi~es salariais n40 sAo atrativas. Ha falta de
bons professores de Geografia nas redes estaduais e municipais de ensino
Fundamental e Medic.
GEOSUL -E qlUUllo ti qualUlade doll tliplonuulos?
Prof. Paulo Lago - A medida da qualidade, antes restrita a grad~io,
passa a ser mais em fun~40 da pos-graduacso. A quantidade de excelentes

dissertacoes oferece bem uma ideia de evolucao da Geografia, mesmo que a
maioriadestas contribuicoes n40 tenha sido pub1icada.
Mas, 0 fato de se manter uma revista especializada, a presenca de
alunos em seminaries, congresses, comunicando trabalhos de pesquisa, atesta
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om processode expsnslo detompetSncia que.antes, erarestrita a um'e outro
professor mais mtigo. Diria, portanto, que a faseatual 6 de muita
fecundidade.

GEOSVL :-Muit06 ,·~lHI8tIIiate'lIobre a Geografia'de Santa
CotfU'ilul, 111II8 com certa~' tmuitiCtL NO'6eu CIIS'O, h61l11Ul
,~-uto'diJeNIIdtltbl, t.o qllllllto fUJS temtu'·qlUilrlo rts /01'111II8,

em '1II'tig06, 1IIOIUJtfN.Iia,projttostk 4Denvolvimmtti'·· ecoll8mico' e
p/luu!jtllfWlfto, e 6IH'tiwi.

Porf'" ma tli/erell9a?
. 'Prof: Paulo Lago - Em·Primeiro, 'creio que pelo fato de que gosto de
escrever, tanto quanto hi os quegostam de compor, outros de pinta.r, outros de
osculpit. Meu espeetrodc intereSSe 6 muitoampfo, 0 que me leva Ii ler,com

avidez, ohms deassuntosos maisdiversos. A velhamaquina'de escrever de
meupai sempre esteVe 'COmigo,sob formas cada VOl mais 'lipeifei~ ate 0
tecladodocomputador. Acho qut paseei' a maior parte derninhll vi~ sentado,
Parcela· considet8vel' foi' dispensida 'em pareceres, em' virtude de muitas
fi.an96es qUe oc;upeietenho OtuPado.
' ,
Quanto aos temas diferenciados que abordei, na condi940 de ge6grafo,
creiOse'~'80Qto da eontinuidade deminha vida em'Santa: Catarina.
Ttiota edoisanosdell1ividades continues e incessantes6'tempo consideravel.
Ademais, Santa 'Cataritla· 'naopossuia, tempos atras,· mi1'itoS' competentes
"profissionais que'tem atualmeri~, em todos os cMlpos'deconftecimentosafins
aos ge6grafos. Oportunidadessobravam para qualquer' urn quese dispuzesse a
estudar questoes sobre a pesca, reflorestamento,atividades industriais, sobre
sistemas e uso de' terra agrioola, urban~Ao, erifim,sobre transformacces e
impactosambientais.
'

GEOSUL -Embora SIUI protlu¢o sejadiJerenciada quanto aos
tt!llUl6, '0 tema, central· e Sqnta Cotarilut Isto se tleVe a uma. especial
lI/eirIo, a uma Wegrtlf'o total com Santa Cattil'illa, ou por dever de
oflcio?
Prof. Paulo Lago - Deve-se a uma combinacao destes fatos. Santa
Catarina encanta a todos que 0 conhecem. Se os turistas argentinos admitem
que 6 a oitava maravilha do mundo, os geografos teraomuito mais razoes para
se entusiasmarcom sua terra e sua gente.
GEOSUL -ll1Sistindo na indagarllo anterior, 0 oue mais
especificamente /he amarrou tlio proJundamente a Santa Catarina?
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. Prof Paulo Lago - Creio que as muitas peculiaridades, ascuriosas
encontramos em toda parte. A exemplo, menciono encontros
com um simples colono, que fazia experimentos com. 18 castas de uva, com
um velho pescadorque narrava suas perip6cias como um Hemingway, com
um criador de borboletas que exportava estas ornamentais figuras para 0
mundo inteiro, com um agrioultor japones que sabia sobre solos como um
pedologo de laborat6rio, com um velho italiano oestino, fabricante de cordas
de violino segundo processostradicionais. Aprendi muito e a gostar de pessoas
humildes, como aprendi muito com um Raulino Reitz, um Miguel Klein, um
Victor Peluso e tantos e tantos ilustres catarinenses. Nllo 6 em todo lugar, que
temos 0 privilegio de esbarrar, rotineiramente, em pessoas com' imensa
lucidez, como aqui em Santa Catarina. 0 catarinense, com todas SUBS
diferenciacces de origem, possui extraordinaria qualidade inventiva. Ele
reflete, ate hoje, 0 legado cultural dos imigrantes.
revel~(')es que

GEOSUL -Sob que circunstiJncillS nllSceu 0 curso de especiallzar80
em recursos natlU'ais, uma dosbllSes do nosso curso de Mestratlo em
Geografia, em sua proposta inJerdisciplbulr?
. Prof. Paulo Lago - Muito antes da Ecologia se firmar como uma
proposta holistica, interdisciplinar, a Geografia ja 0 fazia, embora nem todos
percebessem assim. Como ciencia de correlasoes, a Geografia tendeu a
estimular contribuicoes no sentido da especializaeao, a partir de sua "divisao"
em Fisica e Humana. Este separatismo comeeou a produzir a "criseda
Geografia", quanto ao seu objeto, ao seu campo de atua~io.
A questao ecologica, em sua dimensso interrelacionavel, esbarrava no
que chamo de principio de compartimentacao cientffica, que se opoe ao
conhecimento unificado.
Particularmente, ja havia desenvolvido muitas atividades de pesquisas
que exigiam componentes de conhecimento fora do alcance dos ge6grafos.
Mas, ao mesmo tempo, sentia que 0 ge6grafo era essencial, por sua
competencia em sentir interrelaeoes dos fatos.
As rfgidas paredes do corporativismo teriam que ser rompidas numa
estrutura universitaria "departamentalizada", isto 6, sustentadora do principio
da compartimentacao, existente tambem no contexto administrativo. 0
exemplo do jacare 6 muito sugestivo. Se estivesse dentro d'ilgua era questso do
DNAE. Se estivesse fora era questao da SEMA. Se ficasse com a cauda dentro
d'agua e a cabeea em terra, surgiria um conflito de jurisdieao.
Nossa organi~ilo administrativa ea estrutura universitaria herdaram a
cultura compartimentada muito exaltada pela influencia portuguesa. Senti,
agudamente, esta ausencia de entendimento, quando encaminhava projetos
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para zoneamento do litoral, tendo em vista a questac da maricultura. A antiga
SUDEPE me ~urrava para 0 Ministerio do Interior e este me empurrava
para aquela, formaitdo-se um impasse, urn no Gordie para se avan9ar 890cS.
Certa vez, a .SUDESULentcndeu ser necessario construir.a "barragem
do Perrixil", para des,.Jinizar a lagoa doMirim.e abastocor acidade de
Imbituba, prestes a ter 0 complexo carboquimico. Alegava·que nOO haveria
prcjufzo no sistema lagunar (Mirim, Imarui e Santo Antonio) 0 que a obra se
devia 80 fato de sera Bgua urn fator limitante para ..0 . grande projeto
carboquimico. Por mais que contestasse,nIo era ouvido ecada ~ maisficava
Como . esp6cie de inimigo ' da SUDESUL, oode cumpria . fun90es na
coordenadoria deconveniosque .mantinha com a UFSC.·
Sabia que 0 extinto DNOS, tambem do MINTER; pensavacomo eu,
que seria possivel captar agua Poiavel do rio d'Una. sem so sacrificar 0 sistema
lagunar que, mal ou hem. era urn modo de produ9OO quo sustentava mais de
50 mil pescadorese familiares,
Mas. foi somente com urn projeto depesquisa, com apoio do DNOS e
com a particip89i1o de professores de diversos depertamO~B da ·UFSC, que
seria possivel reverter a tendancia. Tal foi feito econseguimos impedir a
barragem, demonstrando que havia interdependencia entre os corpos
lagunares do sistema. 0 seccionameato reduziria a circula9i1o biol6gica de tal
modo que, em pouco tempo, nIo haveria recursos para a pesca.
Este fato foi suficiente .para se fortalecer a validade de 890es
interdisciplinares, mas .era precise que se institucionalizassee fOnIl89i1o de
pessoas com a visilo hollstica, que fossem rompidas rigidasparedes da
departamentalizaeao.

.Destas.convic9oes a elaborQ9i1o do curso de espeeializQ9i1o e deste a do
mestrado foi urn percurso burocratico bastante longo, com a particip8900 de
outros professores, como Odair Gersino da Silva, mas sempre na difC9110 do
valor da interdisciplinaridade.

GEOSUL - Prof Paulo, como ve .o nivel do. c01l6cihacia ecolQgica
mtn 08 rotrdtulos ddmtort!JI do
eConIJmico "e qual SMa opiniilo
sobre viabilidade do chanuulo modelo tk tkSellvolvimenJo BlIStentavel"?

pow

Prof. Paulo Lago - Conheco muitos empresarios que reagem bern a
medidas de redu9~ de impactos ambientais, mesmo quando implica em
investimentos adicionais. Outros pareeem ser indiferentes. A maioria nlio sabe
bem 0 que fazer para adotar procedimentos compreendidos nos preceitos da
sustentabilidade. E claro que as contradieoes do desenvolvimento atingem
mais frontalmente as industrias, as que processam recursos Dao renovaveis, as
que despejam residues em grande quantidade nos corpos liquidos, na
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atmosfera e no solo. A proposta de uma neo-economia tern mais em vista a
maxima reducao da perda <las qualidadesdas bases de sustell~ilo, 0 solo
agricola, a agua de .consumo organico e como meio de recursos vivos., as
massas arb6reas, a biodiversidade vegetal e 'animal. As perspectivas de
racionalizacao de uso e 0 emprego de tecnologias adequadas sao maiores nas
. atividades diretamente ligadas as bases ecologicas do que em re~ilo ao
processamento de materias primas. Em outros termos, e mais improvavel 0
desenvolvimento auto-sustentavel nas atividades industriais, em geral, do que
nas primaries. Formas regulamentadoras podem conter processos de
aviltamento, mas nos setores industriais apenas tern sido possivel reduzir e
nao eliminar, a magnitude de impactos.
GEOSUL - A Universidtuk tem trazido contriblli¢o PIII'Q esta
proposta?
Prof. Paulo Lago - Hll muitos professores que operam neste sentido,
orientando, por exemplo, seus ahmos de agronomia para ~oes que valorizem
a chamada agricultura bioestrutural, em oposicso as tecnicas de abusivo
emprego de fertilizantes quimicos, Ha outros que postulam pela relll9io
homemlmar sob 0 amparo de renova~llo de recursose h8. muitos, que lutam
pela preservacao de slllltluUios ecolOgicos, como os mangues, as coberturas
florestais. Ha, tambem, os que se esperneiam por qualquer coisa que &Cham
ser contra a natureza, mas oao acrescentam nada, a n80 ser 0 descredito pelos
postulados da sustentabilidade, que nlo negam inevitaveis contradi~Oes do
desenvolvimento, mesmo numa neo-economia que incorporecustos sociais e
ambientais. .
.
GEOSUL - E os geografos, ten. cOIItribuifoes atlar no lIentitJo da
proposta do desenvolviinento sustenttivel?
Prof. Paulo Lago - T8pt. Eles silo sensiveis a visio globalizada dos
fatos interatuantes, raciocinam segundo variaveis, podendo avaliar com mais
equilibrio os pros e contras do desenvolvimento, alem de se afeieoarem as
tecnicas de mapeamento que, representando complexidades, permitem melhor
compreensao e avaliacao das mesmas.
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