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A vida intelectual de Julia Silvia Guivant floresceu através das lentes do

cinema, dos palcos do teatro e das ondas do rádio. O seu avô materno, foi

dono de cinema e representante de uma empresa de filmes alemã antes da

segunda guerra mundial. Os primos da sua mãe ao darem continuidade ao

ramo do cinema em sua cidade natal, Bahia Blanca, na Argentina, tornaram-se

donos de boa parte dos cinemas e dos tetros locais. Assim, a sua presença em

tais espaços tornou-se constante. A paixão pelos livros ocorreu no começo de

sua vida e tendo morado na casa de sua avó até os seis anos, deixou que os

seus olhos capturassem os enredos dos livros dispostos na estante que ficava

na pequena sala de jantar da matriarca. Há de se acrescentar que as/os quatro

avós e avôs vieram ainda crianças da Rússia zarista para a Argentina, no final

do século XIX, fugindo do zar. Estudou em escola hebraica e durante a

juventude teve envolvimento e socialização judaica.

Em 1974, formou-se em filosofia pela Universidade Nacional del Sur, Bahia

Blanca (Argentina). Em 1980, já no Brasil, concluiu o seu mestrado em

Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas e em 1992, concluiu o



doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas e a seguir,

fez o pós-doutorado em sociologia ambiental e desenvolvimento rural na

University of Wageningen (Holanda). É professora do Departamento de

Sociologia e Ciência Política, da Universidade Federal de Santa Catarina,

desde 1980, onde também atua no Programa de Pós-graduação em Sociologia

Política (mestrado e doutorado) e no Programa de Doutorado Interdisciplinar

em Ciências Humanas. Pesquisadora do CNPq desde 1993.

É fundadora e coordenadora do IRIS (Instituto de Pesquisa em Riscos e

Sustentabilidade), membro da diretoria da Associação de Pesquisa e

Pós-graduação em Ambiente e Sociedade (ANPPAs), lead faculty of the Earth

System Governance Project e membro da comité diretor da Society for the

Study of Nanoscience and Emerging Technologies (S.Net). Foi presidente da

ANPPAS (período 2008-2010) e vice-presidente do Research Committee 24

(Environment and Society) da International Sociological Association (ISA)

(período 2006-2010). Foi vice-presidente do Forum Catarinense de Combate

aos Agrotóxicos e Transgênicos entre 2015-2016.

Suas áreas de pesquisa e ensino são sociologia ambiental, sociologia da

ciência, metodologias participativas e desenvolvimento sustentável. Entre os

temas em que tem publicado e prestado consultorias contam-se recentemente:

responsabilidade ambiental empresarial (especialmente supermercados);

análise, percepção e comunicação de riscos e conflitos ambientais e

tecnológicos (pesticidas, nanotecnologias e transgênicos); e papel das

certificações e standards sustentáveis no mercado global.

Desenvolveu ao longo da sua carreira inúmeras pesquisas junto ao Conselho

Nacional de Pesquisa. Atualmente desenvolve o projeto de pesquisa intitulado,

Redes cosmopolitas de inovação de baixo carbono: o caso certificação da

Round Table of Responsible Soy. A sua produção é vasta, entre trabalhos

acadêmicos e técnicos. Destaco a sua mais recente publicação:

● BAUGARTEN, M. (Org.) ; GUIVANT, JULIA SILVIA (Org.) . Caminhos da
ciência e tecnologia no Brasil : políticas públicas, pesquisas e redes. 1.



ed. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
2021. 189p
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