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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 – DADOS CADASTRAIS
1.1 Nome do Beneficiário
Carmen Rejane Flores

1.2 CPF / Passaporte
CPF - 144637500/59 Passaporte - FY488289

1.3 Instituição
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

1.3 Programa CAPES/ nº do AUXPE
CAPES Print 8881.310246/2018-1

1.5 Projeto
Memória e Tecnologias

1.6 Coordenador Projeto
Cesar De David

1.7 Programa de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Geografia

2 – BENEFÍCIO
2.1 Modalidade
( ) Missão de Trabalho ( X ) Bolsa Estágio Professor Visitante Sênior
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa)
Universidad Pablo de Olavide /Laboratorio de Historia de los
Agroecossistemas

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$)
3.1 Auxílio-deslocamento
3.2 Auxílio-instalação

2.300,00 euros

3.3 Seguro-saúde

540,00 euros

3.4 Adicional-localidade
3.5 Mensalidade

13.800,00 euros

3.6 Auxílio-diário

1

2.3 Período da Atividade
2.3.1 Início
2.3.2 Término
01/08/2019

31/01/2020
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto)
A proposta de estágio de Professor Visitante Sênior, contemplada no Edital Capes/Print/UFSM, teve como base a
construção coletiva de um projeto interdisciplinar e interinstitucional de Programas de Pós-graduação da UFSM, e
de diferentes instituições de Ensino e Pesquisa de destaque internacional. A construção teórica e metodológica do
projeto, no qual meu Estágio de Professor Visitante Sênior está vinculado, se dá de forma, a dar protagonismo a
determinados conceitos que se refletem na forma de conhecer e compreender a sociedade contemporânea. O
projeto Memória e Tecnologias, no âmbito da temática Sociedade Informacional: Memória e Tecnologia, reúne
ações e estratégias de investigação articuladas ao seu campo temático, envolvendo quatro programas de pósgraduação: Filosofia, Geografia, Agronomia e Letras. Neste contexto, de consolidação de um suporte teórico para
as diferentes propostas de pesquisa, Memoria e Tecnologia são conceitos chave para o desenvolvimento dos
estudos vinculados ao Projeto. O primeiro conceito está relacionado com a construção histórica e cultural da
sociedade e o segundo, com a possibilidade de entendê-la e explicá-la, na forma como ela vem se forjando ao longo
do tempo e do espaço, levando em conta a paisagem como síntese. E é nela que, se percebem e são registradas as
transformações ocorridas na sociedade contemporânea. Com base neste eixo teórico-metodológico, foi construída
minha proposta de atividades no Estágio de Professor Visitante Sênior no Exterior.
A proposta de estágio apresentada se refere a, um conjunto de atividades, que visam o aprofundamento teórico e
metodológico, na área da produção e tecnologia memória e paisagem, através do desenvolvimento de atividades
de pesquisa relacionada ao tema do Projeto em questão: memória e tecnologias. O projeto por mim proposto, que
se intitula: As paisagens dos olivares andaluzes: memórias e tecnologias, foi desenvolvido na Universidad Pablo de
Olavide (UPO), em Sevilha, Espanha, no Laboratorio de Historia de los Agroecossistemas, sob a supervisão do Prof.
Dr. Manuel González de Molina Navarro, professor e pesquisador da referida Universidade.
A escolha do supervisor, Dr. Manuel Gonzales de Molina Navarro, se deu pela proximidade do Programa com sua
temática de pesquisas. Em 2014, o Professor Navarro, esteve participando de um Seminário organizado pelo
programa e coordenado por mim. Trata-se do II Seminário Internacional de Educação do Campo. É importante
ressaltar, como pode ser constatado na produção científica do Professor Navarro, que ele tem sua formação
centrada em História Agrária e Ambiental e em Desenvolvimento Rural Sustentável, tendo assim as principais
credenciais para orientar meu Estágio na Espanha. O tema, desta proposta, se torna de grande relevância para o
Programa de Pós-Graduação em Geografia, uma vez que, está presente, em diversas ações acadêmicas, sejam elas,
orientações de mestrado e doutorado, de pesquisa e organização de eventos que se aproximam de novas
estratégias de desenvolvimento agrário no estado do Rio Grande do Sul. Entre essas novas estratégias produtivas
para o espaço agrário, merece destaque a implantação de olivares em regiões do estado do Rio Grande do Sul, com
características edafoclimáticas compatíveis, sendo essas, promovidas por políticas públicas ou de interesse da
iniciativa privada. O que ocorre, é que em pouco mais de uma década, se percebe nessas regiões, uma
transformação frenética na paisagem do Bioma Pampa, pelo crescimento vertiginoso das lavouras de Soja ,ou pela
implantação de estratégias de produção e reprodução social com menores impactos sociais e ambientais, como é
o caso da produção de oliveiras. Nesse sentido, minha proposta busca um aprofundamento teórico e metodológico,
em um espaço como a Andaluzia, que vem produzindo e reproduzindo essa cultura por vários séculos, mantendo
características do tempo, da memória e da cultura naquela sociedade. Ao mesmo tempo, no caso dos olivares do
mundo mediterrâneo, incluindo além da Espanha, a Itália, Grécia e Portugal, que convive com as transformações
promovidas pelas novas tecnologias na agricultura. No Estágio a ser realizado, sob orientação do Dr. Manuel
González de Molina Navarro, objetivou-se:
•
Realizar um aprofundamento teórico e epistemológico, acerca do conceito de paisagem, o que inclui
cultura da oliveira e do azeite andaluz, destaque nas Paisagens dos Olivares do Mediterrâneo.
Este objetivo, trata da construção de um arcabouço teórico e metodológico, a respeito dos conceitos de paisagem
e paisagem dos olivares, tema recorrente no Laboratório de Historia de los Agroecossistemas, já que ,o Prof. Dr.
Manuel Gonzales de Molina Navarro, meu supervisor de estágio, participa como membro do Comitê da União
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Europeia, que delimita a Paisagem dos Olivares no mundo mediterrâneo, como forma de garantir benefícios
produtivos e econômicos aos países produtores de azeitona e azeite que fazem parte da União Europeia. Além
disso, os pesquisadores do Laboratório, no qual me inseri, foram responsáveis pela construção teórica e
metodológica da proposição da canditatura “El Paisaje de los Olivos en Andalucía”, como sendo Patrimônio
Mundial. Tal candidatura ocorreu em janeiro de 2018. Também cabe destacar, relativo a esse objetivo e ao projeto
Memórias e Tecnologias, que as questões relacionadas à sustentabilidade das paisagens são de grande
importância, tanto no contexto de elaboração do projeto do Estágio em questão, no qual, o Laboratório é um
centro de emergência de um conceito denominado Metabolismo Social e Agrário , que estuda, modela e prevê
formas de manejo agrário com menores impactos ambientais e sociais, além de ser também ,um Centro de
referência nos estudos de agroecologia, produção ecológica e integrada, importantes para desenvolver políticas
públicas ambientais e de soberania alimentar. Essas abordagens metodológicas, são aplicadas a qualquer tipo de
cultivos em diferentes cenários, mas nos últimos trabalhos se constata uma ênfase ao manejos dos olivares no
mundo mediterrâneo e fora dela, como América Latina e Ásia.
•
Apreender os aspectos sociais, antropológicos, econômicos, culturais e ambientais cuja soma compõe as
paisagens dos olivares;
É importante destacar que, no projeto Memórias e Tecnologias, além do visível no conceito da paisagem está a
memória, responsável pela constução histórica das paisagens dos lugares. Assim, se torna primordial nesses
estudos, conhecer a história da oliveira de origem mediterrânea, e como sua propagação por toda essa região,
está misturada com a história e formação dos povos europeus. Cabe destacar, o quanto esse fruto e alimento
milenar acompanhou a ocupação dos territórios, domínios territoriais, evoluções técnicas e tecnológicas e
desenvolvimento econômico, até chegar na produção moderna dos olivares desenvolvida em larga escala no
mundo mediterrâneo (Espanha, Itália,Grécia e Portugal) sobretudo, com maior expressão na Andaluzia, além de
centros emergentes como a América latina, com destaque no crescimento da produção brasileira, onde há um
enorme potencial de crescimento e expansão desse cultivo e do consumo.
•
Conhecer as diferentes paisagens dos olivares andaluzes, que apresentam distintos tipos de manejos,
com tecnologias sustentáveis e convencionais, bem como toda a cadeia produtiva do azeite;
A produção do azeite na Espanha apresenta características distintas, onde por um lado, ainda se mantém
remanecências de bosques de “Acebuches” que são oliveiras selvagens centenárias e, por outro lado, diversas
cultivares, tipo de manejo e produção, que vão desde a forma mais tradicional e ecológica até a mais moderna,
como o sistema superintensivo. Essas características produtivas, estão presentes na paisagem dos olivares e
contrastam entre si. Diferenças que marcam as paisagens e se percebem também na forma de insersão de capital,
investimentos e atração de outras atividades econômicas agregadas aos olivares como o turismo, indústrias
secundárias como a alimentícia, cosméticos e gastronomia.
•

Desenvolver o Projeto de pesquisa: As paisagens dos olivares andaluzes: memória e tecnologias;

O objetivo de desenvolver um projeto de pesquisa, com a temática das paisagens andaluzas, aproximando dos
conceitos de memória e tecnologia, se traduz na busca do conhecimento sobre a oliveira e o azeite e seu
significado social, histórico, antropológico, econômico e ambiental. A construção do projeto desde o referencial
teórico, método e metodologias e definição dos instrumentos de pesquisa, possibilitou vivenciar e conhecer a
realidade das paisagens dos olivares na Andaluzia, e o que ela representa para a sociedade mediterrânea e para
o mundo. O projeto está ainda sendo desenvolvido, pois na elaboração deste relatório, as entrevistas, realizadas
com agricultores, técnicos, representantes de instituiçoes governamentais e não governamentais relacionadas
estão sendo transcritas e traduzidas para o português, juntamente com o tratamento dos dados relativos à
produção, trabalho, técnicas, tecnologias, capital, mercado, qualidade de vida e saúde. O referido projeto tem a
paisagem como tema central, por essa razão, as imagens fotográficas têm o poder de comunicar e expressar a
realidade, protagonizada pelas oliveiras e o azeite.
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•
Realizar visitas técnicas às unidades de produção de olivares, estabelecimentos industriais, de
comercialização e espaços gastronômicos, onde o azeite é o protagonista;
Visitas Técnicas e Trabalho de Campo, são instrumentos de grande importância para a construção do
conhecimento geográfico, em especial para a Geografia Agrária. Elas, possibilitam conhecer profundamente a
realidade expressa nas paisagens dos olivares, tanto no que se refere as paisagens andaluzas, mediterrâneas e em
outras partes do mundo como América Latina e Ásia, com destaque à expansão de áreas de produção na Índia,
que de um lado apresentam grandes contrastes, no que se refere as características ambientais de manejo,
trabalho, tecnologias, investimentos, mercado, turismo e gastronomia, por outro, mantém resultados e qualidade
de produtos bastante semelhantes. Essas diferenças e semelhanças na paisagem dos olivares, só podem ser
percebidas de fato quando conhecidas, vivenciadas pelo trabalho de campo e em estudos comparados.
•
Estabelecer contatos com pesquisadores e estudantes de Programas de Pós-graduação para estabelecer
vínculos, desenvolver parcerias em investigações relacionadas a este tema;
Esse objetivo trata-se de, uma aproximação com pesquisadores e estudantes de Graduação e Pos-graduação,
vinculados ao Laboratorio de Historia de los Agroecossitemas, tanto na citada Universidade, como nas demais
Universidades, cujos pesquisadores e professores têm vínculos e parcerias em diversos estudos e pesquisas, como
é o caso das Universidad de Jaén, Universidad de Granada, Universidad de Córdoba, Universidad de Santiago de
Compostela, Universidad de Barcelona, Universidad de Chile, Università di Bologna, Universidad de Méjico, entre
outras universidades, que desenvolvem pesquisas com temáticas relacionadas à agricultura sustentável,
agroecologia, metabolismo social e agrário e paisagens dos olivares , em diversas regiões do planeta. Nesse sentido,
me propus a facilitar a efetivação e oficializar um Convênio de Cooperação Internacional da UFSM, universidade
na qual estou vinculada, com a UPO, constituindo assim, uma maior aproximação dos Programas de Pós-graduação
envolvidos no Projeto Memória e Tecnologias com os diversos Laboratórios e Grupos de Pesquisas vinculados aos
cursos de Pós-graduação e Graduação. Essa aproximação institucional facilitará o intercâmbio de professores e
estudantes, oferta de cursos e desenvolvimento de pesquisas, em parceria com temas relacionados ao Projeto.

4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 741
Logo após minha chegada em Sevilha (Espanha), no dia 01 de agosto de 2019, me hospedei em um Hotel no Centro
da cidade, enquanto procurava uma residência, para melhor desenvolver minhas atividades na Universidad Pablo
de Olavide. Em uma semana de buscas, encontrei um endereço bem localizado no Centro Histórico da cidade, na
Calle Doña Maria Coronel nº 18, uma casa hitórica, construída em meados do Século XVI. Este endereço onde me
instalei com minha família, está muito próximo da estação do Metrô (Puerta de Jerêz) que me levava até a
Universidade, localizada em um bairro periférico.
Minha estância naquela cidade foi muito positiva, um ganho intelectual e cultural muito significativo. Passei a
conviver com os Sevilhanos, me conectei com a realidade vivida naquele país. Muito aprendi com meus
companheiros da Universidade que me acolheram de forma receptiva, com moradores da cidade, “vecinos” que
muito me ensinaram sobre a história, modos de vida e cultura. Posso dizer que o Estágio de Professor Visitante
Sênior em Sevilha me proporcionou um crescimento integral e multiplos aprendizados e de sobremaneira um
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amadurecimento pessoal e profissional.
A seguir apresento um relato cronológico das atividades desenvolvidas no Estágio.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO DE PROFESSOR VISITANTE SÊNIOR NA UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDES, SOB SUPERVISÃO DO PROF. DR. MANUEL GONZALES DE MOLINA NAVARRO
•

Contato inicial com o supervisor de Estagio para traçar plano de trabalho e conhecer a UniversidadeNo dia 10 de agosto de 2019, com um agendamento prévio, tive a primeira reunião com meu Supervisor
Prof. Dr. Manuel Gonzales de Molina Navarro, que mesmo estando em férias, me recebeu às 13:00h, em
seu gabinete da Universidade ,para dar as primeras instruções sobre o Estágio que iria iniciar. Foi uma
recepção de acolhimento demontrando o generosidade, respeito e profissionalismo deste destacado e
reconhecido Professor e pesquisador. Nesse dia, conheci o gabinete do meu Supervisor, as instalações do
Laboratório de Historia de los Agroecossistemas, e me foi apresentada a toda a estrutura que eu teria
acesso, bem como a Biblioteca da UPO, a qual me impressionou pelo alto nivel desde a estrutura física,
qualidade e quantidade de publicaçoes ofertadas, bem como ,pelo acesso ágil ao acervo de publicações.
Nesse mesmo dia passei a ter acesso como estudante e utilizar o Portal de Periódicos da Biblioteca, bem
como ter acesso físico para a pesquisa, consulta e deenvolvimentos de atividades. A Biblioteca foi muito
importante para meus estudos, tanto no que se refere a presencialmente como de consulta aos
periódicos, como em liberação para baixar arquivos de importantes publicações internacionais. No
Apêndice 01, se encontram o registro fotografico de algumas estruturas da UPO. Na referida reunião com
meu supervisor, ficaram estabelecidos um cronograma de atividades a ser desenvolvidas no Laboratório,
ou seja, seminários, palestras, apresentações de projetos, e atividades individuais relacionadas a minha
proposta de atividades no estágio, revisão de bibliografias teóricas e metodológicas.
Após debatermos sobre o projeto de pesquisa por mim apresentado, me foi proposto pelo supervisor uma
revisão e adecuação Projeto de Pesquisa, intitulado “Paisagens dos olivares Andaluzes: memórias e
tecnologia”. As propostas foram no sentido de elencar áreas representativas dos olivares andaluzes, a
serem definidas no projeto, bem como, a definição e busca de outras metodologias adecuadas a análise
de paisagens como conceito balisador. Nesse sentido, me foram repassadas um volume extenso de artigos
e obras científicas, com o fim de aprofundar conceitos e metodologias (paisagem, história e cultura da
produção das oliveiras no mundo mediterraneo, tecnologias produtivas nos olivares, formas de manejo
do sistema olivarero, metabolismo agrário e produção das oliveiras, impactos ambientais da produção
olivareira, o mercado olivareiro mundial, expansão territorial dos olivares, a economia dos olivares,
Políticas públicas e sociais na agricultura) que me ajudariam a melhorar e clarear e reformular alguns
pontos da proposta de pesquisa. Essas pequenas alterações no projeto adequariam a minha pesquisa a
ênfase teórica e metodológica do laboratório, que é a sustentabilidade agrária e ambiental e as pesquisas
alí desenvolvidas. O Prof. Me sugeriu que utilizasse o período que ainda a universidade estava em férias
para realizar essas alterações no projeto. Assim me comprometi a apresentar o projeto ao grupo do
laboratório em data que seria definida por ele, no retorno das atividades acadêmicas.

•

Reformulação e apresentação do Projeto de pesquisa - No dia 1/09/2919 houve uma reunião do grupo
de pesqisadores e estudantes de Pós-graduação, na sala do Laboratorio de Historia de los
Agroecossistemas, onde apresentei para os presentes a minha proposta de pesquisa reformulada com as
orientações do meu supervisor. Foi um dia de apresentações de projetos com muitos aprendizados.
Recebi sugestões que foram posteriormente incorporadas, para tornar o projeto exitoso e principalmente
otimizando os trabalhos de campo, já que a UPO, não disponibilizaria transporte para realização de
trabalho de campo. Nas semanas seguintes, me dediquei a organização e reformulação do projeto, que
novamente foi apreciado e aprovado pelo supervisor. Um ponto que merece destaque é que apesar do
problema da pesquisa não sofrer alterações, me centrei na investigação das paisagens dos olivares
andaluzes, mas com um olhar mais atento, na construção dos instrumentos da pesquisa, para identificar
na paisagem, forma de manejo que indicam sustentabilidade ou insustentabilidade desse sistema
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produtivo. O projeto reformulado, incluindo a definição da área de estudo, metodologias, instrumentos,
como já foi dito, encontra-se neste relatório, (Anexo 01), como Projeto de Pesquisa: Paisagens dos
Olivares Andaluzes: memória e tecnologías. Após as apresentações de projetos a serem desenvolvidas no
semestre, foi entregue um atestado de apresentação do projeto ao grupo de pesquisadores do
Laboratório ( Anexo 02).
Assim, além das leituras propostas, passei a dedicar-me na organização dos trabalhos de campo, ou seja,
elaboração dos instrumentos de pesquisa, agendamento de aluguel de carro, hospedágens, agendamento
de entrevistas em instituições públicas e privadas, elaboração dos roteiros de entrevistas, agendamento
com colegas do Laboratório, das universidades de Jaen e Córdoba, para auxiliarem na seleção dos
produtores de olivareiros a serem entrevistados, instituições e industrias de azeite. Esta etapa foi bastante
trabalhosa, pois tive que organisar as viagens e as atividades de campo, impressindíveis para o projeto de
pesquisa, que foi um dos objetivos que considero mais importantes do referido estágio.
O Laboratório de História dos Agroecossistemas, como mencionado, possui uma agenda de atividades
coletivas, do grupo, nas quais me incluí, entre as atividades realizadas estão a participação nos seminários,
cursos, palestras, defesas de projetos de pesquisa, entre outras atividades de trocas de experiências.
Nesse sentido foram realizadas diversas atividades tais como:
Conferência - Participei da conferência ”Herramientas para el cálculo del Metabolismo Agrário
(categorías, limites y fuentes de información)” porferida pelo Prof. Dr. David Soto Fernandez, de la
Universidad de Santiagode Compostela, no Laboratório de Historia de los Agroecossistemas, no dia 23 de
outubro de 2019 das 13:00h ás 17:00h, comprovante de participação consta no Anexo 03. Nessa
conferência foram aclaradas as dúvidas sobre o conceito e uso da metodologia do metabolismo Agrária
para as pesquisas em diversas escalas. É importante frisar que dias antes da conferência, foram
repassados, pelo meu supervisor, diversos artigos produzidos por pesquisadores do Laboratório, para
aprofundar as reflexões do grupo de participantes sobre a temática, durante aquele evento.
Conferência- Participei da conferência “El Metabolismo Social Agrário en España” porferida pelo
Pesquisador Jaime Villa, de la Universidad Pablo de Olavides, no Laboratório de Historia de los
Agroecossistemas, no dia 21 de outubro de 2019 das 17:00h ás 21:00h, cujo comprovante de participação
está no Anexo 04. Nessa conferência foram aclaradas as dúvidas sobre o conceito e uso da metodologia
do metabolismo Agrária para as pesquisas em diversas escalas. É importante frisar, participaram dessa
conferência, além dos pesquisadores e pos-doutorandos ligados ao laboratório, as pesquisadoras Lia
Rejane Silveira e Marlov Muniz, ambas professoras da UFSM, presentes em Sevilla por Missão pelo Projeto
Capes /Print/UFSM.
Reunião de trabalho para esclarecimentos sobre o cultivo sustentável das oliveiras na Andaluzia e as
perspectivas de expansão deste cultivo em outras areas, além do mundo mediterrâneo – Foi realizada
uma reunião de trabalho com o prof. Dr. Juan Infante Amate, pesquisador do laboratório, no qual
desenvolvi o estagio de Professor Visitante Sênior. Nessa oportunidade apresentei dados parciais das
pesquisas realizadas na Andaluzia e no Brasil, acerca da produção de oliveiras e Azeites. Recebi
orientações muito valiosas e indicações de produções científicas ligadas a tematica da sustentabilidade
na produção das oliveiras. A reunião foi realizada, no dia 10 de novembro, em seu gabinete no prédio 45
da UPO. O comprovante da reunião encontra-se no Anexo 05.
Seminários – El Prof. Dr. Manuel Gonzales DE Molina Navarro, coordenou Seminários de Estudos,
aprofundando conceitos e metodologías relacionadas aos projetos em desenvolvimento no laboratório.
Participei de todos os seminários que tiveram como tema: História Ambiental, Metabolismo Social y
metabolismo Agrário. A sistemática dos seminários no grupo, funciona da seguinte maneira: são
distribuidos previamente textos relacionados com o tema a ser apresentado no seminário, com tempo
hábil de leitura e reflexões que são redigidas a apresentadas durante o evento. Antes do inicio das
apresentações, o Professor faz uma apresentação sobre os temas abordados nos textos e depois cada um
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apresenta suas considerações. Esses seminários foram muito ricos pois, neles tive a oportunidade de
discutir com os próprios autores, que eram convidados a participar, ampliando o aprofundamento e
esclarecimento ante a compexidades dos temas tratados. Participei de seis seminários realizados, nos
meses de setembro e outubro, nas seguintes datas: 11/09; 26/09; 01/10; 07/10; 16/10 e 21 e 22/10. Foi
expedido atestado de participação nos seminários por parte do professor, que se encontra no Anexo 06 ,
e a foto da reunião está no Apêndice 03.
•

Participação na elaboração e tramitação do Acordo de Cooperação Internacional entre a UFSM e A UPO
– Apesar de já haver parcerias de participação em eventos, pesquisas e em publicações entre
pesquisadores da UFSM, mais expecificamente do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFSM e
do laboratório no qual me inseri no Estagio na Universidade Pablo de Olavides (UPO), não havia sido
formalizado nenhum acordo ou convênio institucional. A necessidade deste Convênio se dá
principalmente, com as perspectivas de ampliação das relações e parcerias, entre os centros de ensino e
Investigação, aprofundado com minha estância em Sevilha. Neste sentido, juntamente com as professoras
lia Rejane Silveira e marlov Muniz, ambas participantes do Projetos Capes/print/UFSM, realizamos uma
reunião de trabalho com o professor Manuel Gonzales de Molina Navarro, para traçar estratégias e
ingressar na UFSM e na UPO com a formalização do acordo. Esta reunião de trabalho aconteceu em
Sevilha, no gabinete do prof. Navarro, no dia 21 de outubro de 2019, quando as professoras estiveram em
Missão em Sevilha. Fique responsavel por auxiliar as professoras Lia e Marlov, na elaboração do acordo,
e acompanhar a tramitação na UPO. O resultado desta ação está em desenvolvimento, e o Acordo que
está tramitando por via institucional na UFSM e UPO, encontra- se no Anexo 07, no final deste relatório.
A foto a seguir é da reunião de trabalho onde além de projeto de cooperação foi tratado do convêncio
institucional entre UFSM/UPO, com a participação da do professor Manuel Gonzales de Molina, Profa.
Marlov Muniz, Carmen Rejane Flores e a Profa. Lia Rejane Silveira. em 21 /10/2019, comprovante de
participação na reunião está no Anexo 08.

•

Desenvolvimento e apresentação de resultados de estudo utilizando a metodologia Metabolismo
Agrário – Como forma de trabalhar ,de forma a experenciar o domínio das metodologias apreendidas. Foi
proposto pelo supervisor recorrer a dados de pesquisas por mim realizadas preferencialmente em olivares
e aplicar nesses dados, as formulas de Metabolismo Agrário, tais como PPN para identificar a ação
metabolica e os índices de sustentabilidade de uma propriedade município, estado ou país. Como
recentemente desenvolvi uma pesquisa sobre os olivares do pampa Gaúcho, ainda não publicada,
selecionei a propriedade, a Prosperato Ltda (propriedade de produção de Oliveiras e industrialização e
azeite), localizada em caçapava do Sul. Trabalhei, de forma a buscar todas as conversoes possíveis para a
realidade ambiental brasileira, e apliquei a metodologia, chegando a resultados de sustentabilidade
produtiva, através da Produção Primária Neta. Os dados apresentados da realidade da unidade de
produção de oliveiras no Brasil chamaram a atenção pelas discrepâncias diante de outras realidades em
escalas e cenários diferentes, sendo proposto pelo professor que eu buscasse dados de base em unidades
de exploração de olivares na Andaluzía, Itália, Grécia e Índia, onde nesse último caso, assim como no
Brasil, está em processo de expansão desta atividade produtiva. A apresentação dos resultados do estudo
entitulado “Metabolismo da Biomassa (NPP) na unidade de produção de oliveiras Empório Prosperato,
Caçapava do Sul, RS, Brasil”, aconteceu no Labortório de Historia de los Agroecossistemas, aberta para
participação do grupo, no dia 19 de dezembro as 11:00h, conforme declaração do supervisor no Anexo
09. Estes resultados, estão apresentados de forma parcial, no Apêndice 04, são parte de um estudo maior,
já em desenvolvimento, que participo em parceria formada com o Laboratório, e que culminará com a
publicação de um artigo em periódico internacional, não previsto inicialmente na proposta de Estagio.
Tratarei de detalhar mais nas minhas atividades de visita técnica a dois produtores familiares de oliveiras,
um na na Toscana (Itália) e outro na Região do Rajasthan, na Índia.
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Visita técnica ao Museu da cutura do olivo e Centro de Oleoturismo - Nos dias 08 e 09 de outubro de
2019, foi realizada uma visita técnica ao “Museo de La cultura do Olivo”, em Jaen, a um centro
Oleoturismo localizado em Ubeda, e a centros de comercialização de azeites e de divulgação gastronomica
do azeite. Me desloquei de Sevilla a Jaen, com um carro alugado, a melhor forma encontrada para realizar
os trabalhos de campo para o Estágio em questão. As visitas foram previamente agendadas e os locais
selecionados com a ajuda dos Pesquisadores, participantes do laboratório Historia de los
Agroecossistemas, locados na Universidade de Jaen, prof. Dr. Roberto García e a Agrônoma doutoranda,
por ele orientada Gabriela Fernandez de Oliveira, uma pesquisadora brasileira que está desenvolvendo
tese de Doutorado, na Universidade de Jaen, com o tema tecnologias sustentáveis para a produção de
oliveiras.
O primeiro local a ser visitado, foi Museu da Cultura do Olivo, o mais importate museu espanhol que tem
como temática a cultura do azeite e a produção de oliveiras. Neste museu, conforme pode ser observado
na nas imagens a seguir, parte dos documentos de divulgação do museu, foram criados em 1997, e é
considerado por seus gestores da Junta de Andalucía, como o “ templo ddel Olivar e do Aceite”. No museu,
instalado em uma antiga tradicional fazenda de oliveiras e Almazara (industria de azeite), se pode
compreender a complexidade da produção de oliveiras e azeites na Espanha. Algumas fotos da Visita
técnica ao Museu, estão apresentadas no Apêndice 05.
No trabalho de campo, foram visitadas todas as instalaçoes do Museu, acompanhada por um especialista
em oliveiras, disponibilizado pela Instituição. Nas instalações que compreendem o Museu, instalado na
sede da fazenda e indutria de azeites, se encontra o complexo turistico, que oferece cursos técnicos de
formação média para Hotelaria e gastronomia, ambos relacionados ao Oleoturismo, e a produção de
oliveiras no entrono da propriedade, cuja mantenedora é a Comunidade Autônoma da Andaluzia.
O museu e demais instalações apresentam-se muito atrativos aos turistas espanhóis e estrangeiros, que
são em número médio de 250 visitas diárias.
O Museu é denominado de “Paraje Natural de la Laguna Grande” e têm em seu jardim, uma coleção dos
cultivares de Oliveiras do Mediterrâneo, além de demonstração do funcionamento das distintas formas
de prensa de extração do azeite. É uma referência para todos aqueles que querem conhecer melhor a
temática do azeite e tudo o que se relaciona com ele. Além da visita às instalações, foi realizada uma
entrevista com o gestor do Museu e com o Diretor do Curso Técnico de Hotelaria, relacionada ao
Oleoturismo, e uma Almazara e restaurante escola, que fazem parte deste complexo. As atividades
relalizadas foram muito proveitosas, importante frisar que foram colhidas uma grande quantidade de
informações e fotos das instalações e paisgens olivareras do entorno do Museu, e estarão descritas do
capítulo de livro que está sendo organizado pelo professor Supervisor e por mim, que tratará do
Oleoturismo como estratégia de reprodução social em áreas de produção de oliveiras. Esta experiência é
muito importante e será compartilhada com os gestores públicos nas áreas de produção de oliva do
Pampa gaúcho.
•

Desenvolvimento do projeto: Paisagens dos olivares andaluzes: memória e tecnología- O Projeto de
pesquisa previsto entre as atividades deste Estágio, foi inicialemte pensado para ser desenvolvido com as
paisagens dos olivares municípios andaluzes ,que se dedicam a produção de oliveiras e azeite, ou seja,
Jaen, Córdoba e Baeza. Nas primeiras reuniões de orientação, o Professor supervisor, me lançou a
proposta de uma redução de municípios a serem desenvolvidos no trabalho de campo, buscando apenas
os que são os mais representativos, em termos de quantidade e variedades de tipos de produção e
manejo. Assim, o projeto foi desenvolvido com produtores sustentáveis ou ecológicos da Província de
Jaén. Tal justificativa se dá, por ser na província de Jaen, constituida de onde há a maior concentração de
olivares da Andaluzia e Espanha, e onde se concentram os grandes Almazares, ou seja as industrias onde
são extraídos os azeites das azeitornas. É importande frisar que atualmente, a Espanha é responsável por
50% do azeite consumido no mundo, o record de produção foi em 2014, quando este país produziu
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1.781.500 toneladas. Depois da Espanha, a Italia e Grécia lideram na produção de Azeite, ou seja, a
chamada Costa Mediterranêa domina a produção do azeite em nível mundial. Por outra parte, Jaen, com
seus 97 municipios e pueblos, é a provícia espanhola capital mundial de produção de azeite. Por essa razão
a concentração dos trabalhos de campo se deram na Província de Jaen, sendo que, foi realizado um
trabalho de campo para identificar as paisagens dos bosques de Acebuches, oliveiras selvagens
remanecentes, conservadas ainda no Parque Nacional de Doñana, localizado, na Porvícia de Huelva. A
pesquisa contou com uma densa revisão bibliográfica construida com orientação dos pesquisadores do
Laboratorio de Historia dos Agroecossistemas, e contei, além do meu orientador, com a supervisão com
a contribuição do Prof. Dr. Juan Infante Amate, e do Prof. Dr. Roberto García. Depois de muito debate, em
torno da realização da pesquisa, ficou definido que, seriam visitados oito produtores, selecionados pelas
diferentes formas de manejo, além de três Almazaras, uma grande Cooperativa do Município localizada
no município de Jaen, uma Almazara em Ubeda, e duas outras almazaras caracterizadas por serem
familiares, uma com maior e outra com uma pequena produção.
Conforme as orientações, os instrumentos de coleta de dados da pesquisa, foram a Entrevista semiestruturada, cujos roteiros estão no Anexo 10, aplicadas a agricultores produtores de oliveiras, técnicos
da produção, técnicos de Almazaras, Representantes institucionais. Foram desenvolvidos três roteiros
para serem norteadores das entrevistas que foram gravadas e posterormente transcritas e traduzidas ao
português. Foram aplicadas um total de 19 entrevistas, sendo aplicadas para oito agricultores, quatro
tecnicos de Amazaras, três Técnicos de assitência de produção e três representantes institucionais, neste
último segmento, inclui-se o representante do ministério da Agricultura da Junta de Andaluzia, dois
Pesquisadores Institucionais e Gestor do Parque Nacional de Doñana e um gestor do centro de
Oleoturismo. Além das entrevistas, foram utilizados em campo ametodologia da Observação Participante,
com registro das persepções observadas na paisagem e uma densa gama de fotografias, que além do uso
como fonte de interptretação da paisagem, serão amplamente divulgadas em exposições e outras formas
de divulgação. Nos trabalhos de campo, foram registradas cerca de 1000 imagens fotográficas, algumas
delas foram selecionadas e estão nos Anexos, referentes a dodos os processos produtivos e de extração
e comercialização do azeite e realizados vídeos e gravações das entrevistas.
Os trabalhos de campo foram realizados em duas etapas, primeiro ao Parque Nacional de Doñana, pra
conhecer os bosques conservados de oliveiras selvagens remanecentes (Acebuches), e num segundo
momento foram realizadas entrevistas na provincia de Jaen.
•

Visita técnica ao Parque Nacional de Doñana – Nos dias 11 e 12 de outubro de 2019, foi realizada uma
visita técnica ao Parque Nacional de Doñana, localizado a província de Huelva. A visita foi realizada com
carro alugado, devido as dificuldades de transporte para aquela região. O Parque Nacional de Doñana, foi
criado por decreto em 16 de outubro de 1969, e possui uma área 54.252 ha, que abriga um ambiente
diverso de uma rica bioversidade. Existem marcas de ocupação humana na área do parque que remontam
desde o sec II d.c; ou seja, é um território e paisagem constituido de uma riqueza histórica e natural das
mais importantes do Continente. Doñana apresenta cinco ecossistemas definidos que fazem deste uma
parque de distntas paisajgens. Os ecossistemas presentes no parque são: As “Marismas” ou banhados,
Praias, Dunas e “Corrales, os “Cotos” e la “Vera”, nesses ecossistemas distintos, habitam uma numerosa
quantidade de animais. A entrada do Parque se dá pela Estrada -483, e posteriormente uma via de acesso
que termina na Entrada do parque. No interior do parque utilizei uma camionete 4x4, devido o terreno
ser de difícil acesso. A visita foi realizada com acompanhamento de um técnico especialista em meio
Ambiente e conservação. Visitei todos os ecossistemas do parque nos dois dias, sendo que no segundo
dia, conheci a Laguna dos Acebuches, que é formada por um conjunto de Acebuches, que são oliveiras
selvagens muito antigas, ainda preservadas nesse espaço de conservação. Na visita colhi dados técnicos,
bibliografias, e realizei entrevista com o gestor do parque a respeito das características e conservação dos
Acebuches. No periodo da visita, os acebuches estavam com frutas e pude constatar as características da
planta e da paisagem formada por estas árvores históricas. Algumas unidades de acebuches chegam a
atingir centenas de anos, na visita conheci um exeplar com mais de mil anos, é conhecido como o
“Acebuche milenar”.
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As fotos do Trabalho de Campo no Parque Nacional de Doñana, em Huelva, com destaque para o
Acebuche Milenar, estão apresentadas no APÊNDICE 06. No trabalho de campo pude conhecer as marcas
da evolução da oliveira selvagem (Acebuche) no mundo mediterrâneo, e quanto a ação da técnica e do
tempo, contribuiram para que a forma de produção da oliveira e do azeite fossem transformados
radicalmente com o fim de ajustar-se a produção industrial do azeite. Os dados, informações e fotos
coletados neste campo, formam um acervo de paisagem, que estará presente publicaçoes que estão
sendo organizadas.

•

Trabalho de Campo na Província de Jaén - O campo foi organizado de forma a aproveitar o deslocamento
até a Província de Jaen, que como nos demais campos e visitas técnicas, os deslocamentos e hospedagens
foram custeados por esta estagiária, com contribuição de Bolsa CAPES/Print. O trabalho de campo contou
com a contribuição técnica do Professor Dr. Roberto García, pesquisador do Laboratório de Historia de los
Agroecossistemas e Professor da Universidad de Jaen,e da Engenheira Agronoma, especialista em olieiras
e orientanda de Doutorado do Professor García, Gabriela Fernandez Oliveira. Os agricultores e as
Almazaras, bem como os representantes institucionais e técnicos de produção, foram indicados pela
equipe de apoio da Universidad de Jaen. O campo foi desenvolvido em carro alugado, para facilitar os
diversos pueblos e municípios a serem visitados. Mesmo que as distâncias sendo maiores, as estradas,
inclusive do interior eram de excelente qualidade, o que facilitou em grande medida a realização do
trabalho de campo da pesquisa.
O trabalho de campo foi realizado, entre os dias 13 a 20 de outubro de 2019, e foram alicados em Jaén
um total de 18 entrevistas com diferentes segmentos da cadeia produtiva da oliveira. Cabe ressaltar que,
uma entrevista, além das 18 citadas, foi realizada no Trabalho de Campo no Parque Nacional de Doñana.
Os instrumentos e metodologias no trabalho de campo foram: observação participante, entrevistas semiestruturadas gravadas, fotografias de estruturas das unidades de produção e paisagens dos olivares e
vídeos. As entrevistas foram realizadas com distintos Segmentos sendo que, os agricultores aparecerão
com a identificação codificada, pois preferem não terem seus nomes divulgados. A identificação foi
Numérica, conforme a ordem das visitas ás suas unidades produtivas (ex. A01). Os técnicos e
representantes institucionais terão a indicação na publicação, com a inicial T e o número de ordem das
entrevistas (ex. T01) e os Representantes das Almazaras, teão a inicial I de Industria (ex. I01).
Os roteiros das entrevistas que foram aplicadas estão no Anexo 10. E foram aplicados da seguinte forma:
oito agricultores ecologicos e convencionais, quatro técnicos de Almazaras (sendo uma Coopertaiva, uma
grande industria, uma familiar ecológica e outra familiar convencional), três técnicos de produção, três
técnicos representants de instituições ligadas a produção de oliveiras e azeites e um tecnico representante
do Centro de Oleoturismo. A pesquisa se encontra em fase de transcrição e tradução das entrevistas, a
previsão para conclusão desta fase é de dois meses, e até o mês de agosto, está prevista a submissão de
dois artigos resultantes desta pesquisa, com co autria do meu supervisor de estágio, em periódicos
internaconais.
Algumas fotos do Trabalho de Campo realizado na porvícia de Jaém, estão no APÊNDICE 07. O trabalho
de campo em Jaén, como já foi dito ,foi muito proveitoso pelo apoio recebido pelos participantes do
Laboratório de História de los Agroecossistemas, da Universidad de Jaén, que contribuiram com a
pesquisa, desde a seleção de áreas, até acompanhando aos locais onde desenvolvi as entrevistas e
observação. Outro ponto positivo, é que no período dos trabalhos de campo, como se pode observar nas
fotos presentes neste relatório, coincidiu com a primeira fase da colheita das azeitonas, que proporciona
um azeite de melhor qualidade. Então pude conhecer o processo de recoleção das azeitonas , transporte
e extração do azeite em diferentes realidades e condições técnicas e tecnologicas. Foi uma oportunidade
para registrar imagens fotograficas de todos os processos, tipos de cultivos, tipos de indutrialização, bem
como ambientes distintos de comercialização e oleoturismo.

•

Participação na elaboração e execução de projeto de estudo comparado – Quando da apresentação dos
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resultados de um estudo desenvolvido por mim, entitulado “Metabolismo da Biomassa (NPP) na unidade
de produção de oliveiras Empório Prosperato, Caçapava do Sul, RS, Brasil”, e solicitado pelo Prof. Dr.
Manuel Gonzales de Molina Navarro, surgiu a ideia de desenvolvermos, de forma coletiva no Laboratório,
um estudo comparado com unidades familiares de produção de oliveira de forma ecológica, em diferentes
países, com realidades de clima e manejo e tecnologias também distintos. O projeto que foi elaborado
logo a seguir, sendo a coleta de dados qualitativos e quantitativos, uma de suas atividades no campo
empírico, tornando possíveis de comparar os índices de Metabolismo Agrário, apartir da PPN entre ouras
variáveis para identificar os níveis de sustentabilidade, e assim recomendar novos manejos mais
sustentáveis.
Assim, como a UPO entraria em recesso, ficando totalmente fechada entre o período de 20 de dezembro
de 2019 até 09 de janeiro de 2020, e sabendo que eu tinha muito interesse em continuar conhecendo os
diferentes manejos dos do sistema de cultivos das paisagens dos olivares também fora da Espanha, o
professor me propôs conhecer e coletar dados para o projeto, que estamos desenvolvendo no
Laboratório, deixando claro que as despesas seriam por minha conta. Eu aceitei, sabendo que esta
parceria renderá pesquisas tambem na América Latina. Assim houve a seleção de duas propriedades, uma
na Toscana na Itália e outra no Rajasthan, na Índia. O meu supervisor me deu uma autorização assinada e
justificativa viagem, que se encontra em no Anexo 11, salientando sobre a importância em conhecer essas
realidades e contribuir com o Laboratório, com a apresentação dos dados. Importante salientar, que
quando decidimos desenvolver esse campo, que está contemplado, embora não de forma explícita, em
um dos objetivos do Estágio, já não havia tempo hábil de comunicar a CAPES, devido a decisão ter ocorrido
em meados de dezembro, tendo em vista, os feriados de natal, e minha viagem foi marcada para 2 de
janeiro. Importante dizer que no meu retorno a UPO, no dia 29 de janeiro, apresentei ao Grupo do
Laboratório, os dados coletados, entrevistas e fotos. As participações e aplicações dos instrumentos de
pesquisa, nas duas propriedades, serão fundamentais para desenvolver a pesquisa na qual sou
participante e que contribuirei, também com dados da Argentina e Chile. Essa pesquisa culminara em um
artigo, que abordará o Metabolismo Social e Agrário, em realidades diferens de produção familiar de
oliveiras ecológicas. Tema que será importante para traçar estratégias sustentáveis de produção. tenho
um acervo de fotografias importante dos campos da Itália e India, dos quais ,pretendo publicar artigos
sobre as paisagens dos olivares em diferentes lugares do planeta, citando a participação do CAPES/Print.

4.3 Resultados e/ou Impactos:41
Em primeiro lugar, devo salientar o quanto a realização do Estágio de Professor Visitante Sênior, através do
programa CAPES/Print/UFSM, foi positivo para meu crescimento profissional, cultural e pessoal. As experiências
vividas na Espanha foram profundas, me fizeram aumentar meus conhecimentos teóricos e metodológicos acerca
da Geografia Agrária, do Metabolismo Social e Agrário, e sobre as paisagens dos olivares, tema que venho
desenvolvendo pesquisas e orientações, no Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da
UFSM. Foram seis meses de intenso processo de estudos e troca de experiências com Pesquisadores de alto nível,
em um laboratório que é referência internacional, na minha área de atuação investigativa.
É importante afirmar que dos objetivos previstos no Projeto apresentado na Seleção para Professor Visitante
Sênior no exterior, todos foram contemplados, sendo que conforme o Anexo 11, minha atuação na UPO foi teve
aprovação pelo meu supervisor. Ou seja, como foi mencionado na descrição das atividades do estágio, tive a
oportunidade de desenvolver a totalidade das atividades que havia previsto, sendo que ainda desenvolvi outras
atividades que inicialmente não estavam elencadas, mas que foram de grande importância para a minha
qualificação, formação e experiência.
Objetivos iniciais:
•
Estreitar, de forma efetiva, relações com pesquisadores da Universidade Pablo de Olavide, Sevilla, Espanha;
•
Aprofundar teórica e empiricamente, o desenvolvimento do Projeto: “paisagens dos olivares andaluzes:
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memória e tecnologia”;
•
Ofertar disciplinas na pós-graduação com os parceiros da Universidade Pablo de Olavide, Espanha;
•
Promover a internacionalização do Grupo de pesquisa em Educação e Território, vinculado ao Programa de
Pós-graduação em Geografia, da Universidade Federal de Santa Maria-RS, Brasil;
•
Favorecer o intercâmbio de estudantes pela recepção de estrangeiros no Programa de Pós- graduação em
Geografia, no qual estou inserida, bem como, de estudantes do PPGEO, para a Universidade Pablo de Olavide, ES;
•
Consolidar as redes entre grupos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros;
•
Colaborar na projeção da pesquisa e da pós-graduação brasileira no exterior.
•
Publicar os produtos da pesquisa como a organização de um livro e um artigo em periódico espanhol em
parceria com o supervisor do estágio no exterior, Prof. Dr. Manuel Gonzales de Molina Navarro;
A minha participação como estagiária e bolsista CAPES/Print, na UPO, no Laboratorio de Historia de Los
Agroecossistemas, foi muito importante para estabelecer e aprofundar vínculos e relações entre os pesquisadores
relacionados, com o próprio Laboratório com da Universidade em quanto. Ali pude conhecer o Laboratório, suas
pesquisas, suas relações com a Universidade, instituições e sociedade. Foi importante também me integrar como
pesquisadora a projetos futuros e que já estão em andamento. A participação do Programa de Pós-graduação em
Geografia da UFSM/UFSM, entre a relação de parceiros, torna mais eficiente uma aproximação de
internacionalização do mesmo, bem como do Grupo De Educação e Território, do qual sou participante. Um
primeiro passo, no que se refere a aproximação das duas instituições de Ensino Superior, foi a oficialização do
Convenio entre as duas Universidades além de um termo de Colaboração Internacional, que já está tramitando
na UFSM, mais precisamente, será aprovado na primeira reunião do CONSU, da UFSM.
Este estreitamento nas relações institucionais se manifesta na Agenda proposta para oferta de uma Disciplina no
PPGGEO/UFSM em 2021. Essa disciplina tratará do Metabolismo Social e Agrário e será desenvolvida pelo Prof.
Dr. Manuel Gonzales de Molina. Outro ponto, é a minha participação em Projeto de Pesquisa, que já começa a ser
desenvolvido no Laboratório. Trata-se do Projeto “Metabolismo Agrário nas explorações familiares: estudo
comparado da produção de Oliveiras na Espanha, Itália, Grécia, Índia, Chile e Brasil. Neste sentido, se pretende a
participação dos pesquisadores para conhecer as diferentes realidades produtivas, bem como um intercâmbio
teórico e metodológico. Também se pretende que alunos do Doutorado e Geografia da UFSM, possam realizar
Doutorado sanduíche nesta Instituição.
No estágio, pude aprofundar-me teórica e metodologicamente no tema dos conceitos paisagem dos olivares,
metabolismo agrário, sustentabilidade, memória e tecnologia. Construí e estruturei com a orientação do meu
supervisor de Estagio, o projeto da pesquisa “Paisagem dos olivares andaluzes: memória e tecnologia, no qual,
desenvolvi um rico trabalho de campo onde realizei entrevistas com agricultores, representantes institucionais e
técnicos de extensão rural. Nos campos realizados em Jaén e Huelva, pude obter dados quantitativos e qualitativos
acerca das paisagens dos olivares. Os dados quantitativos estão sendo processados e as 19 entrevistas qualitativas
estão em processo de transcrição e tradução, sem contar na seleção e classificação do material fotográfico, que
ilustra todos os sistemas produtivos da Oliveira e do azeite.
Com a leitura de obras relacionadas ao tema do projeto e o trabalho de campo pude conhecer a história da
expansão das oliveiras nos países do Mediterrâneo e como ao logo da história, o cultivo das oliveiras em grandes
áreas e o emprego de tecnologias na produção, modificaram drasticamente as paisagens do mediterrâneo, e
principalmente da Andaluzia.
Produtos a serem publicados à partir das atividades do Estágio:
•
Organização de obra (livro) cujos organizadores serão Manuel Gonzáles de Molina Navarro e Carmen
Rejane Flores, na qual pretende reunir trabalhos científicos (reflexões teóricas e metodológicas e pesquisas)
relacionados às paisagens dos olivares, caracterização produtiva, memória e tecnologia, envolvendo
pesquisadores da Espanha e do Brasil. Estamos realizando os convites para que os pesquisadores organizem seus
trabalhos dentro do formato pensado para esta obra, que será muito importante para a Geografia Agrária, pois
existem poucas produções nessa área de estudos. Pretendemos que o livro seja publicado em 2021, para ser
lançado no período em que o Professor Navarro estiver no Brasil para ministrar a disciplina no PPGGEO. O livro
será publicado pela Editora da UFSM e terá versão em E-Book.
•
Submissão de artigo sobre a pesquisa desenvolvida “Paisagens dos olivares Andaluzes: memória e
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tecnologias”, em periódico Internacional na Espanha. O artigo será desenvolvido a partir da conclusão da pesquisa
que está, como já foi dito, em processo de tratamento de dados e transcrição das entrevistas. O artigo será em
parceria com O professor Dr. Navarro, e pretendemos submetê-lo a periódico ainda no semestre corrente.
Pretendemos apresentar a os resultados da pesquisa em eventos científicos como o ENGA, SINGA, ENAMPEGE e
outros.
•
Publicação em periódico internacional espanhol, um artigo, no qual sou coautora, juntamente com
pesquisadores do Laboratorio de Historia de los Agroecossistemas. O artigo é resultado de uma pesquisa de que
é um estudo comparado sobre o Metabolismo Agrário, na produção familiar de olivares em diferentes países e
abordará o Metabolismo Agrário com sistemas e manejos distintos, com o objetivo de avaliar a sustentabilidade
produtiva e ambiental. Esta pesquisa é resultado de um projeto construído de forma coletiva no laboratório que
está em processo de coleta de dados. Participei com a realização de entrevistas a produtores selecionados e
técnicos da Índia e Itália. Pretendemos apresentar os resultados da pesquisa em eventos científicos da Área, como
o ENGA, SINGA, ENAMPEGE e outros.
•
Organização de Exposição de fotos “Paisagens dos olivares andaluzes: memória e tecnologias”, cuja
algumas são das cerca de mil fotos de paisagens, estão apreentadas neste relatório no Apêndice 08. Pretendo
organizar uma exposição de material fotográfico para ser divulgado em reuniões científicas e eventos na Área da
Geografia Agrária, seguido de palestras de divulgação da pesquisa e estudos. Este produto não havia sido previsto
inicialmente no projeto de estágio, mas devido a riqueza de material fotográfico, decidimos em divulgar esses
registros de forma a seguir o eixo temático da memória e das tecnologias na paisagens dos olivares andaluzes. As
exposições serão seguidas de palestras sobre o tema.

Santa Maria, 01 de março de 2020.

____________________________________
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ANEXOS
ANEXO 01

PROJETO DE PESQUISA: A PAISAGEM DOS OLIVARES ANDALUZES: MEMÓRIA E TECNOLOGIAS
1.

O TEMA E JUSTIFICATIVA

Os olivares são, sem dúvida, um símbolo de identidade cultural das províncias andaluzes, como é o caso de Jaén, entre
outras. Suas paisagens, costumes, modos de vida, estão naquele espaço desde milhares de anos e, seguem se
mantendo como um sistema produtivo de destaque com um forte vínculo com a cultura e o modo de viver. É
importante dizer que ao longo do tempo e no espaço, houve transformações de maior ou menor dimensão, e que,
através das tecnologias foram criando diferentes paisagens no rural andaluz. Algumas delas mantiveram a tradição
desde o cultivo até formas de processamento e no azeite como produto, de grande valor e significados, outras se
modernizaram tecnicamente, fazendo desse um processo altamente produtivo e movimentando a economia regional.
As duas formas, a tradicional e a estabelecida pelas novas tecnologias de produção, constroem diferentes paisagens
de olivares, buscando formas de desenvolvimento que vão além do agrícola e industrial, ao combinar a valorização da
cultura e da memória, através do turismo e gastronomia relacionada aos olivares.
Neste sentido, compreende-se paisagem como dimensão de recurso, e segundo Minguezy; Alvarez (2015, p.32)
“El paisaje adquiere la dimensión de recurso em la medida em que es percibido por la población, gracias a su
concepción como bien o como elemento destinado a satisfacer una necesidad. La paisaje es un bien perceptíble y
utilizable por parte de la sociedad, pero además es un recurso, em la medida em que es utilizable.”
Neste sentido, entendendo a paisagem como um recurso e um valor econômico, cabe uma dupla compreensão sobre
este conceito, ou seja,
“(...) al ser sustento de la actividad productiva que se desarrolla sobre el, se convierte en fator productivo directo;
como bien poseedor de un valor intrínseco explotable, se torna un producto final, en la medida em que existe un
consumidor dispuesto a hacer uso de él”. (IGLESIAS, 2008, p. 57)
No caso das paisagens dos olivares andaluzes, se percebe que podem incorporar à paisagem um conjunto de elementos
entre eles os ambientais, sociais, econômicos, produtivos, antropológicos e culturais, dos mais distintos em sua forma
e essência, e que conformam as paisagens de um determinado lugar. Assim, a história e a tradição da produção e dos
signos culturais que compõem a paisagem, vão desde a produção da oliva, manejo, colheita, elaboração e
comercialização do azeite de oliva, formam parte da cultura dos povos andaluzes, e isto está na manutenção da cultura,
tanto nos museus, como na forma de vida e cultura gastronômica. O cultivo da oliveira e a extração do azeite criaram,
ao longo dos séculos, práticas, costumes, rituais e crenças que marcam o modo de vida dos andaluzes. E, é a partir
dessas manifestações humanas que se forja a cultura da oliva, que se mantém em razão de adaptar-se a um mundo
em transformação onde convivem o tradicional e o tecnológico.
O avanço desenfreado da tecnologia nos espaço agrário exige tomadas de decisão por parte do Estado para criar
condições de permanente produção e reprodução social, afim da conservação e preservação ambiental, sobre isso
Guzmán(2017, p. 4 ) afirma “(...) una cierta evaluación de la sustentabilidad dos ecosistemas requiere tener em cuenta
también las dimensiones sociales y económicas. Esto es, los flujos de información deben necesariamente ser tomados
em consideración em el esquema metabólico”.
A autora reflete sobre o esquema metabólico, de entradas y saídas de insumos, na produção agrícola, valorizando a
importância dos manejos sustentáveis para a conservação do da produção e da reprodução social, econômica e
cultural, em áreas cuja tecnologia vem transformando as paisagens.
Neste contexto, o presente projeto visa desenvolver um estudo sobre as diversas paisagens dos olivares na Andaluzia,
Espanha, buscando conhecer suas características produtivas, tradicionais, tecnológicas, sua memória, e impactos
sociais, econômicos, antroplógicos e culturais. Dessa forma, pode-se, a partir desta pesquisa, desenvolver uma relação
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com as paisagens de olivares que estão sendo construídas no Bioma Pampa do Rio Grande do Sul, Brasil.
2.
O PROBLEMA DA PESQUISA
O problema da pesquisa a ser desenvolvida está centrado na seguinte questão: de que forma os aspectos ambientais,
sociais, econômicos e culturais contribuem para a configuração das diversas paisagens dos olivares andaluzes, as quais
foram constituídas ao longo do tempo e no espaço, por distintos manejos e tecnologias?
3.
OBJETIVOS
O presente projeto tem como objetivo geral, conhecer as diversas paisagens dos olivares andaluzes; e como objetivos
específicos: apreender a memória dos olivares e sua importância nos aspetos culturais, sociais e econômicos;
apreender sobre as diversas paisagens dos olivares andaluzes, atentando para suas formas de produção tradicional e
com alta inserção tecnológica; caracterizar a cadeia produtiva da oliveira, desde a produção, extração do azeite até a
comercialização, incluindo a gastronomia e turismo.
4.
METODOLOGIA
Após apresentar os objetivos da proposta de pesquisa e justificado a importância da investigação aqui proposta,
apresentam-se a seguir o desenho heurístico, através do método, procedimentos e técnicas a serem utilizados no
projeto em questão.
A proposta apresentada é de uma pesquisa qualitativa que,
Por ser uma abordagem mais interpretativa que se propõe traduzir e expressar o fenômeno estudado, também se
constitui em um trabalho laborioso, visto que é necessário registrar as informações, coletar dados organizá-los e fazer
as análises (MATOS; PESSOA, 2009, p. 282).
De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsnajder (2002, p. 131), nas pesquisas qualitativas, o pesquisador procura, na
sua elaboração, seguir a tradição compreensiva ou interpretativa: “as pessoas agem em função de suas crenças,
percepções, sentimentos e valores (...) Seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a
conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado (PESSOA, 2012, p. 16).
Quanto ao tipo da pesquisa, esta pode ser definida como exploratória, pois conforme Gil (2010) as pesquisas
exploratórias, se caracterizam pela sua flexibilidade, objetivando a descoberta de ou delimitação de novos
relacionamentos e /ou hipóteses.
Como procedimentos e técnicas, serão utilizados, na pesquisa, a pesquisa bibliográfica, apresentando reflexões
teóricas e conceituais sobre a paisagem andaluz e a produção de oliveiras; trabalho de campo, como forma de
confrontar a teoria e realidade; entrevistas qualitativas com produtores e demais segmentos da cadeia produtiva da
Oliveira; fotografias como forma de representação das paisagens dos olivares, desde a produção até a extração de
azeite, comercialização, gastronomia e turismo; e por fim, será utilizada a técnica da Observação Sistemática, para
conseguir informações que não forem contempladas nas demais técnicas propostas para esta pesquisa.
5.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e
qualitativa. 3a reimp. São Paulo: Pioneira, 2002.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
GUZMÁN, Glória I. et. al. Transición del metabolismo agrário espanos en el siglo XX. Pg 1- 22 . Boletin ECOS 39 – junio
– agosto 2017 – FUHEN ECOSOCIAL.
IGLESIAS, Eva. Valoración del paisaje agrário como externalidade positiva em sistemas tradicionales de olivar. Em Actas
del I Congreso de estudiantes Universitários de Ciência, Tecnologia e Ingeniería Agronómica, 55-78, 2008. Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid.
MARTINEZ PISÓN, Eduardo. 2002. Reflecciónes sobre el paisaje. Em estúdios sobre história del paisaje espanhol,
editado por Nicolás Ortega Cantero, 13-24. Madrid: Los libros de la catarata.
MATOS, P.F.; PESSÔA, V.L.S. Observação e Entrevista: Construção de dados para a pesquisa qualitativa em Geografia
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Agrária. In: RAMIRES, J.C.L.; PESSÔA, V.L.S.(Orgs.) Geografia e pesquisa qualitativa- nas trilhas da investigação.
Uberlândia: Assis, 2009.
PESSÔA, V. L. S. GEOGRAFIA E PESQUISA QUALITATIVA: um olhar sobre o processo investigativo. Revista GEOUERJ, V.
1, n 23. 2012. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/article/view/3682>.
ZUBELZU MINGUEZ; FERNANDO A. Á. El concepto del paisaje y sus elementos constituientes: requisitos para la
adecuada gestión del recurso y adaptación de los instrumentis legales em Espanha. Cadernos de geografia – Revista
Colombiana de Geografia. vol 24 n 1 jun. de 2015. p. 29-42. Bogotá – Colômbia.
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Anexo 05
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Anexo 06
Cópia do texto da minuta do Convênio De Cooperação da UFSM com a UPO, que está tramitando no CONSU da
UFSM
21

Programa Institucional de Internacionalização
Capes PrInt

22

Programa Institucional de Internacionalização
Capes PrInt

23

Programa Institucional de Internacionalização
Capes PrInt

24

Programa Institucional de Internacionalização
Capes PrInt

Anexo 07

25

Programa Institucional de Internacionalização
Capes PrInt

Anexo 08

Anexo 09

Roteiros das Entrevistas

Anexo 08
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Anexo 09

1

– ENCUESTAS COM LOS PRODUCTORES DE OLIVOS

1) Identificación
- Caracterización familiar (miembros, edad)
- Profesión/escolaridad.
- Local de residencia.
2) Producción y Infraestructura
- Área total da propriedad.
- Formas de acceso a la tierra
-Administración/gerenciamiento da la finca.
-Sistemas productivos (cultivos)
- Área destinada à la producción de olivos.
-Coste de implantación del olivar E/ ha.
-Razas o cultivares de olivos – origen de las plantas
- Estrategias de reproducción – empleo y renta agrícola e no agrícola
- Inicio de la producción y fases cambios para el ecológico.
- Manejo da producción ecológica de olivos.
- Manejo consorciado con el olivar.. ¿cómo?
- O que entra e o que sale?
- Previsión de expansión da área plantada?
- Producción media de olivos por ano/hectárea y media de (litros de aceite)
- Productividad de otros productos
- Relación entre a producción y costes de producción
- Industrialización. aceite… otros productos. Posé máquinas proprias?
- Turismo desde cuando? Cuanto representa de renta en la explotación? Tiempo de trabajo? Cuántas
personas visitan al ano?
- Mecanización e tecnologías utilizadas.
- Desafíos (problemas) e perspectivas de la producción.
3) Recursos Humanos
- Mano de obra utilizada en producción (familiar – contratada).
- Contratación de trabajadores (temporarios e/o permanentes – origen e tipo de contrato). La mano de obra
representa Cuanto de los ingresos?
4) Mercado Y Logística
- Destino de la producción de olivos (venda in natura, industrialización).
- Principales canales de comercialización - mercados fijos.
5) Medio ambiente
- Mudanzas en el medio ambiente desde el cambio para el manejo ecológico.
- Mudanzas en el paisaje de la propriedad e del entorno.
- Problemática ambiental del entorno.
6) Asistencia Técnica – Instituciones – Financiamientos - Subsidios
- Asistencia técnica para a producción de olivos (instituciones públicas e privadas – Universidades,
Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Ministerios).
- Acceso a políticas e programas para a implantación e mantenimiento
- Incentivos de la provincia y Junta de Andalucía.
- Uso de crédito agrícola para las etapas de producción.
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2 - ENCUESTA CON INSTITUCIONES (PÚBLICOS O PRIVADOS) E ENVOLVIDOS CON
PRODUCCIÓN DE OLIVOS
1) Identificación
- Actuación
- Formación
- Cargo (actividades desarrolladas).
2) Producción
- Lo que representa los olivares en Andalucía y en nivel local
- Cómo la institución actúa con los paisajes de los olivares?
- Su forma actuación no que se refiere a ayudar los productores?
- Cual la Importancia de los olivares en el entorno y Comunidad Autónoma
- Tipos de olivos cultivados – origen das mudas.
- La importancia en el pasado ( de la tradición a la modernización)
- La importancia hoy.
- Tipos de Manejos.- Mecanización e tecnologías utilizadas.
- Agroquímicos.. se pretende reducción? Es política de Estado?
- Estrategias de producción y reproducción
- Costes e a viabilidad económica.
- Importancia para os productores del entorno e Comunidad Autónoma
- Desafíos e perspectivas
3) Medio ambiente y cultura
- Lo que representa el olivar para a España?
- Transformaciones en la cultura y en el paisaje en los últimos anos
- Transformaciones en la Producción de los olivos e o medio ambiente.
- Lo que más se puede avanzar?
4) Recursos Humanos
- Relación del trabajo (mano de obra). O que a cambiado?
5) Mercado e Logística
- Destino da producción de olivos.
- Cómo puede se caracterizar la industria del olivo ( aceite i aceitunos)
- Principales (mercados).
- Expansión da área plantada? Que tipo de expansión?
6) Asistencia Técnica – financiaciones - Subsidios
- Políticas e programas Públicos – públicas e privadas).

3 - ENCUESTAS COM LAS INDÚSTRIAS DO AZEITE DE OLIVA
1) Identificación y localización
- Nombre de la institución, fundación.
2) Industrialización y comercio.
- Historia de la Empresa
- Motivaciones para la implantación de la industria (influencias).
- Organización y áreas de actuación de la empresa .
- Cuantos empleados
29
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- Producción agrario
- Origen das aceitunas (contrato con los productores).
- Cuantidad producida ano (litros - expansión).
- Producción
- Innovación, Mecanización y tecnologías utilizadas.
-Costes e a viabilidad económica.
- Importancia social y económica para los productores del entorno y del país.
- Desafíos y perspectivas (limites y posibilidades) de la industria.
3) Medio ambiente y cultura
- Transformaciones culturales en el paisaje (medio ambiente).
4) Recursos Humanos
- Relación de trabajo (mano de obra).
5) Mercado e Logística
- Comercialización de productos, Mercados
-Problemas contemporáneos
-Desafíos de expansión de los mercados
-Importancia del Estado y Políticas publicas
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Anexo 11

APÊNDICE TÉCNICO (Registro de fotos das Atividades desenvolvidas)
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APÊNDICE 01
As fotos a seguir registram algumas estruturas importantes da Universidade Pablo de Olavide, como o Monumento à
Pablo de Olavides, situado no Prédio 2, onde está localizado o Laboratório de Historia de los Agroecossistemas, o
Restaurante Universitário e as instalações internas da Biblioteca Cetral da Universidade.

Foto: Prédio Alexander Von Humbolt, Pos-graduação

FOTO: Restaurante Universitário da UPO
Navarro

Foto: Foto no Monumento à Pablo de Olavides

Foto: Hall do Pédio 2, frente ao gabinete do Dr.
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Foto: Vista Parcial da Biblioteca Central da UPO.

Foto: Vista da sala de estudos da Biblioteca central da UPO.
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APÊNDICE 02
Fotos de um dos seminários realizados no estágio. A segunda foto é a reunião de pesquisadores brasileiros,
argentinos e chilenos, que estã realizando Pós-doutorado e Doutorado Sauduiche no laboratorio de Historia de Los
Agroecossitemas.
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APÊNDICE 03
Foto de reunião realizada no dia 21 de outubro no gabinete do prof. Dr. Manuel Gonzales de Molina Navarro, com o
tema de tramitação do Convenio de Cooperação Internacional entre a UFSM e UPO. Na reunião estavam presentes o
professor Navarro, Carmen rejane Flores, e as profas. Dra. Lia Silveira e Marlov muniz, ambas da UFSM em Missão
Capes Print.
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APÊNDICE 04

Metabolismo da Biomassa (NPP) na unidade de produção de oliveiras Empório Prosperato, Caçapava do Sul, RS,
Brasil
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APÊNDICE 04
Registro fotografico das atividades de trabalho de campo no Museu de la Cultura del Olivo, Jaén

Foto: foto do Site do Museu, com planta aérea de todo o complexo Cultural e de Formação
técnica.
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Foto: Entrada do Swtor de Formação Técnica

Foto: Fachada do Museu del la Cutura del Olivo.

39

Programa Institucional de Internacionalização
Capes PrInt

Foto: Parte do interior do Museu de la cultura del Olivo.

Foto: Coleção das cultivares de Oliveiras do Mediterrâneo.

Foto: Exterior do Museu de la cultura del olivo, com a produção olivares do Museu ao fundo.
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Foto: Setor de comercialização do Museu de la Cultura del Olivo.
APÊNDICE 05
Registros fotográficos do Trabalho de campo no Parque Nacional de Doñana, parte do desenvolvimento do projeto
Paisagens dos olivares andaluzes: memória e tecnologia

Foto: Interior do Parque Nacional de Doñana, Huelva.

Foto: Ecossistema das “Marismas” no Parque Nacional de
Doñana.
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Foto: Foto de um Acebuche com frutos, no interior do parque Nacional de Doñana.

Foto: Painel na Plaza del Acebuchal, no interior do Parque nacional de Doñana.
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Foto: Acebuche Milenar, na Plaza del Acebuchal, Parque Nacional de Doñana. Outubro de
2019.
APÊNDICE 06
Registro fotográfico do trabalho de campo, desenvolvimento do projeto Paisagens dos olivares andaluzes: memória
e tecnologia, em Jaén.

Foto: Trabalho de campo em Jaén. Outubro de 2019.

Paisagem de Olivar em Úbeda. Outubro de 2019.
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Foto: Trabalho de campo em Olivar familiar em Torreblanquillha, Jaén. Outubro de 2019.

Foto: Trabalho de campo em Baeza, colleita da Azeitona. Outubro de 2019.

Foto: Trabalho de campo em Baeza. Colheita da Azeitona. Outubro de
2019.
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Foto: Trabalho de campo em Úbeda. Realização de entrevista com agricultor. Outubro de 2019.

Foto: Trabalho de campo em Úbeda. Outubro de 2019.

Fotos: Almazara familiar em Torrebraquilla, Jaén. Trabalho de campo, outubro de 2019.
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Foto: Olivar familiar em Torrebranquilla, Jaén. Trabalho de campo, outubro de 2019.

Entrevista com agricultora familiar. Trabalho de campo em Jaén, outubro de 2019.

Fotos de Entrevista em Almazara Familiar em ùbeda. Trabalho de campo, outubro de 2019.
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Foto: Almazara em Villa Nueva, Jaén. Trabalho de campo, outubro de 2019.

Fotos: Cooperativa de Azeite em Jaén Trabalho de campo, outubro de 2019.
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Foto: Entrevista com técnico de Almazara da Cooperativa de Azeite em Jaén. Outubro de 2019.

Fotos: Entrevistas com produtores familiares de azeite, degustação oleoturismo. Trabalho de campo, outubro de
2019.
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Fotos: Locais de comercialização do azeite em Jaén e Sevilha. Trabalho de campo em outubro e novembro de 2019.

APÊNDICE 07
Algumas das cerca de mil fotos de Paisagens dos olivares andaluzes

Foto: Vista com Olivares e ao fundo a Sierra de Cazorla, Jaén. Trabalho de campo, outubro de 2019.
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Foto: Olivar em Villa Nueva, Jaén. Trabalho de Campo em outubro de 2019.
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