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Professora Maria Soledad Etcheverry Orchard nasceu em 27 de fevereiro em

Santiago do Chile, possui graduação em Licenciatura no Curso de Ciências Sociais pela

Universidade Federal de Santa Catarina (1981), mestrado em Ciências Sociais –

Antropologia – pela Universidade Federal de Santa Catarina (1987) e doutorado em

Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2002).

Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina.

Filha de uma família de classe média. Com 11 anos foi matriculada em uma

renomada escola bilíngue, o Santiago College, na qual permaneceu por quatro anos até

sua graduação no segundo grau. Era 1970 quando aos 17 anos ganhou o diploma do

Santiago College e tinha 18 anos quando ingressou, em 1971, primeiramente no curso de

Pedagogía em Filosofía, dependente de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de

Chile, para depois pedir transferência para o curso de Antropologia. Nessa época a

universidade pública chilena era gratuita, o que lhe permitiu usufruir desse direito

enquanto esteve matriculada na instituição.

Porém, o quinto semestre foi interrompido abruptamente por um fato histórico que

mudou os rumos do país e evidentemente não deixaria de impactar a universidade: em 11

de setembro de 1973 o Chile sofreu o golpe de Estado que derrubou o presidente

Salvador Allende. Isso impulsionou sua vinda para o Brasil, onde ela relatou

estranhamentos e o início de uma formação interdisciplinar. A situação dos estrangeiros

residentes no Chile ficou muito difícil e veio para o Brasil acompanhando seu

companheiro. Passaram-se três anos e meio até poder ingressar de novo em uma

universidade. Nesse intervalo, em outubro de 1974, nasceu a filha, Clarisse, em Niterói

(RJ). Ela queria muito retornar aos bancos universitários, mas as disciplinas já cursadas

na Universidad de Chile não foram reconhecidas.

No início de 1977 mudou-se com a família para Florianópolis (SC) e ingressou no

curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina, após ter sido

aprovada no concurso vestibular. No mesmo ano nasceu seu segundo filho, Juan.

Conseguiu concluir o curso após cinco anos(1977 – 1981). Ela conta que o ambiente em

sala de aula e nos espaços da universidade refletia de certa forma o maior controle

político da época, o que não abalava a contribuição imensa do aprendizado em sua

formação. Concluiu o curso em 20 de dezembro de 1981, quando recebeu o título de

Licenciada em Ciências Sociais, ganhando o honroso destaque do Diploma de Mérito

Universitário por ter obtido o melhor índice de aproveitamento no curso de Ciências

Sociais dessa turma. Ainda em 1981, entre agosto e novembro, frequentou o curso de

Atualização em Ciências Sociais, correspondente a 136 horas/aula.



Em 15 de julho de 1987 defendia dissertação intitulada Coletivismo no bairro: uma

análise sobre o fenômeno da participação (Gomes, 1987). A dissertação reflete as

influências que recebeu de três mestres e tem a marca da perspectiva interdisciplinar do

campo das Ciências Sociais.

Realizações como cientista social entre os anos de 1980 e 1994: a participação em

projetos sociais e culturais como pesquisadora ou assistente de pesquisa; a atuação na

docência de ensino superior; e, encerrando esse ciclo, a contratação no Serviço Social da

Indústria –SESI/SC. Em 16/11/1994 foi admitida na UFSC (Portaria 813/DDRH/1994) no

cargo de Professora Assistente, em regime de Dedicação Exclusiva e esse foi o início de

uma longa travessia que vai se estender praticamente por 26 anos no Departamento de

Ciências Sociais, que em 1996 virá a assumir a atual denominação de Departamento de

Sociologia e Ciência Política, constituindo departamento próprio quando foi desmembrada

a área de Antropologia.

Em julho de 1999 qualificou o projeto de pesquisa, aprovado com conceito “A” pela

banca formada pelos professores José Ricardo Ramalho (orientador), Alice Abreu e José

Maurício Domingues, com o título: “Empregabilidade nos tempos da reestruturação e

flexibilização: trajetórias de reinserção ocupacional de ex-empregados de estatais

privatizadas do setor elétrico”. A defesa da tese ocorreu em 26/7/2002 com o título:

Empregabilidade nos tempos de reestruturação e flexibilização. Trajetórias de trabalho e

narrativas de ex-empregados do setor elétrico brasileiro. A tese aborda as transformações

no mundo do trabalho que ocorrem na esteira do processo de privatização das estatais do

setor elétrico brasileiro durante a década de 1990.

De volta à UFSC: o ensino na graduação e na pós-graduação (2002 a 2019). Nos

primeiros semestres após o retorno para a UFSC, assumiu várias disciplinas que o

departamento oferecia para outros cursos da universidade. Entre 2005 e 2009 se voltou

de forma intensa à graduação em Ciências Sociais. Durante praticamente cinco anos

permaneceu em cargos ligados à Coordenação do curso: de 2005 a 2007 como

subcoordenadora, e entre 2007 e 2009 como coordenadora. Foi outra experiência que

marcou significativamente sua trajetória como docente.

Ao largo desse percurso de mais de duas décadas como docente, após consulta

aos registros do seu Lattes pode-se contabilizar a sua participação em 89 bancas de

trabalhos de conclusão de graduação de alunos/as do curso de Ciências Sociais, 51

bancas de dissertação de mestrado, 29 qualificações de projetos de mestrado, 10

qualificações de doutorado e 20 bancas de tese de doutorado. Uma carreira muito

inspiradora, repleta de momentos marcantes, rica em elementos contrastantes e



descobertas ao longo do aprendizado imenso e toda experiência enriquecedora que os

conteúdos e as vivências de sua jornada descrevem.

Referência:

ORCHARD, Maria Soledad Etcheverry. Memorial de Atividades Acadêmicas, Promoção

Funcional Ao Cargo De Professor Titular. Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 2020.

Disponível em

<https://node1.123dok.com/dt05pdf/123dok_br/original/2021/02_08/nelgvb1612719697.pd

f?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA2

56&X-Amz-Credential=7PKKQ3DUV8RG19BL%2F20210329%2F%2Fs3%2Faws4_reque

st&X-Amz-Date=20210329T234621Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&

X-Amz-Signature=8be82e03b707d244a69028ea71a1a36df73e850822ab9b572ff10f891cc

3d76a> Acesso em: 28/03/2020.

https://node1.123dok.com/dt05pdf/123dok_br/original/2021/02_08/nelgvb1612719697.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=7PKKQ3DUV8RG19BL%2F20210329%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210329T234621Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&X-Amz-Signature=8be82e03b707d244a69028ea71a1a36df73e850822ab9b572ff10f891cc3d76a
https://node1.123dok.com/dt05pdf/123dok_br/original/2021/02_08/nelgvb1612719697.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=7PKKQ3DUV8RG19BL%2F20210329%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210329T234621Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&X-Amz-Signature=8be82e03b707d244a69028ea71a1a36df73e850822ab9b572ff10f891cc3d76a
https://node1.123dok.com/dt05pdf/123dok_br/original/2021/02_08/nelgvb1612719697.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=7PKKQ3DUV8RG19BL%2F20210329%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210329T234621Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&X-Amz-Signature=8be82e03b707d244a69028ea71a1a36df73e850822ab9b572ff10f891cc3d76a
https://node1.123dok.com/dt05pdf/123dok_br/original/2021/02_08/nelgvb1612719697.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=7PKKQ3DUV8RG19BL%2F20210329%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210329T234621Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&X-Amz-Signature=8be82e03b707d244a69028ea71a1a36df73e850822ab9b572ff10f891cc3d76a
https://node1.123dok.com/dt05pdf/123dok_br/original/2021/02_08/nelgvb1612719697.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=7PKKQ3DUV8RG19BL%2F20210329%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210329T234621Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&X-Amz-Signature=8be82e03b707d244a69028ea71a1a36df73e850822ab9b572ff10f891cc3d76a
https://node1.123dok.com/dt05pdf/123dok_br/original/2021/02_08/nelgvb1612719697.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=7PKKQ3DUV8RG19BL%2F20210329%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210329T234621Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&X-Amz-Signature=8be82e03b707d244a69028ea71a1a36df73e850822ab9b572ff10f891cc3d76a

