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Caio Cesar Faedo de Almeida, 28 anos, nascido em 20 de julho de 1989 na cidade 

de Curitibanos, região serrana do Estado de Santa Catarina, Brasil, o segundo dos três 

filhos de Cesar T. de Almeida e Luci T. Faedo de Almeida. 

Minha família é composta por meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, Túlio, 

e meu irmão mais novo, Augusto, além deste núcleo familiar estão, os avós paternos, 

maternos, tias-avós, tios e tias, mas, poucos primos, e como é de se esperar das famílias 

de descendência italiana são ambas muito grandes e as casas tem na cozinha o coração 

pulsante da residência.    

Me considero um citadino, nasci e fui criado no centro da pequena cidade de 

Curitibanos que possui cerca de 40.000 habitantes (e que é uma das maiores cidades da 

região!), com economia baseada por muito tempo na indústria madeireira, com extração 

intensiva de Araucária, seguido pela cultura do alho e mais recentemente outros grãos 

como feijão (maior produtor estadual), soja e milho, atualmente o setor de comércio e a 

atividade industrial tem passado à frente na economia do município.    

Durante toda minha infância tivemos uma vida bem confortável, estudávamos em 

colégio particular e tínhamos os brinquedos (leia-se videogames!!) e oportunidades que 

desejávamos graças ao negócio da família que mantinha a casa, com meu pai assumiu a 

loja de meu avô no comercio local de ferragens e ferramentas, e minha mãe até então 

podia trabalhar apenas em meio período, como professora de história, entretanto, minha 

mãe era lojista e tinha um proeminente comércio de roupas que abandonou para dedicar-

se ao cuidado do primogênito. 

Acredito que meu gosto por ferramentas e a manufatura e/ou a transformação de 

coisas seja oriunda dos tempos de criança, em que todos os dias após o colégio ficávamos 

na loja de meu pai até o horário de fechamento, brincando entre/com as ferramentas e 

outros produtos da loja. Nesta época já acreditava que um homem de verdade, DEVE 

saber utilizar de ferramentas.  

Ao final da década de 1990 o negócio da família começou a declinar, era um 

período de crise no país, a agricultura estava falida e cidade por algumas vezes parecia 

fantasma, sem nenhum cliente durante todo o dia, assim o número de funcionários 

começou a diminuir até o ponto em a loja era tocada apenas por meu pai, e eventualmente 

com auxílio de meu irmão mais velho e eu. 



Nesta época minha mãe começou a trabalhar em período integral no colégio e meu 

irmão mais velho começou a estudar no período matutino, assim para auxiliar em casa eu 

comecei a assumir a feitura dos almoços, com algum auxílio de minha avó, mas foi nesta 

época que tomei gosto pela culinária (que em anos futuros cogitei realizar a graduação 

em gastronomia), e que também me possibilitava a barganha com meus pais pela 

manutenção do horário vespertino do colégio, acordar cedo sempre foi um problema. 

Minha adolescência foi tranquila, com um pouco de bulling e solidão, mas foi o 

período que desenvolvi o gosto pela leitura histórica, principalmente a bélica, o estudo 

das guerras e conflitos da humanidade sempre me cativou, e a literatura fantástica me foi 

introduzida por Harry Potter, que levou ao Senhor dos Anéis e todo seu universo, às 

histórias de Júlio Verne, Drácula, O médico e o monstro, os contos de H.P. Lovecraft e 

vários outros. Os poucos amigos que tinha também apreciavam este mesmo gosto pelo 

obscuro e fazíamos valer a pena, e eu por ser o mais contemplativo do grupo, era o 

representante do departamento do “vai dar merda” enquanto os outros eram mais 

despreocupados, mas nunca tivemos grandes problemas em nossas andanças. 

Meu ensino médio foi realizado em colégio particular, mas apenas pelo auxílio de 

minha tia-avó para pagar as mensalidades, a única obrigação era estudar o suficiente para 

passar em uma universidade pública, que o fiz já na metade do terceirão para engenharia 

florestal na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), mas por não ter 18 anos 

na época não consegui fazer um “esquema” com o colégio para ter o diploma do ensino 

médio antes do tempo e ingressar na universidade.  

No final do ano, por pouco não ingressei no ensino superior, assim, fui mandado 

para Joinville, SC, morara com meu irmão mais velho para fazer cursinho, na época estava 

adorava geopolítica e prestei vestibular para Geografia na UDESC, mas acompanhando 

o ritmo de festas do meu irmão, não passei no vestibular. Ao final daquele ano, fui 

aprovado para iniciar o curso de engenharia florestal no Centro de Ciências 

Agroveterinárias (CAV) da UDESC, que iniciei no primeiro semestre de 2008. 

Ao iniciar o curso, eu tinha uma visão bem ambientalista que ao longo do curso 

foi sendo modificada, mesmo assim nos dois anos em que fui bolsista de IC, trabalhei 

com tecnologia de sementes nativas da região serrana de Santa Catarina e com 

conservação florestal de florestas de altitude, a experiência em projetos de pesquisa e a 

facilidade de comunicação me possibilitaram obter a vaga de meu estágio final na maior 

e mais bem-conceituada empresa florestal de Santa Catarina, a Klabin. 



Este período de estágio, considero que foi de extrema importância para a minha 

formação profissional, pois, a empresa estava em uma intensa reestruturação pela 

mudança do diretor geral, agora muito mais dinâmico e atento que o anterior, também 

pude observar os diferentes profissionais e as formas de conduta desenvolvidas me 

permitindo direcionar como seria a minha postura dali para frente. As minhas atividades 

eram muito variadas, desde licenciamentos ambientais, auditorias internas, implantação 

de planos de recuperação de áreas degradas, atendimento às demandas das comunidades 

afetadas pela atividade florestal e também, educação ambiental. 

Ao final do estágio, fui orientado por minha supervisora que eu deveria investir 

no mestrado em engenharia florestal da UDESC, pois ela via em mim um grande potencial 

para a pesquisa e o ensino, mas pelas condições financeiras de minha família foi 

necessário que eu trabalhasse como autônomo, realizando alguns inventários pré-corte de 

florestas de Pinus na minha região, mas consegui conciliar com algumas disciplinas da 

pós-graduação como aluno especial, também para testar se era aquilo mesmo que eu 

queria.  

Após um semestre decidi prestar o processo seletivo para o mestrado, que não 

realizaria sem a obtenção de bolsa, e para minha felicidade fui aprovado em primeiro 

lugar com bolsa garantida já para o primeiro mês de estudo. Meu mestrado foi realizado 

na área de painéis de madeira e tive a sorte de ter como orientador o Prof. Dr. Alexsandro 

Bayestorff da Cunha que considero como um verdadeiro Mestre (no sentido mais 

filosófico amplo e áureo da palavra) na arte de ensinar, houveram muitos problemas no 

decorrer da pesquisa, mas com muito trabalho e apoio de meu orientador foram todos 

superados, com defesa realizada em 30 de julho de 2015. 

Entretanto, o desgaste mental do mestrado não me animou em realizar o doutorado 

de imediato, queria mais experiência empresarial, assim trabalhei mais um período 

realizando inventários de florestas nativas em parceria com um colega de graduação, até 

que fiquei sabendo da possibilidade de trabalhar como professor em um colégio de ensino 

técnico agrícola em uma cidade próxima. No ano seguinte, em março de 2016 iniciei 

minhas atividades no Sistema de Integração Escola-Empresa (SIE-E), com atividades 

mais burocráticas e administrativas, mas que me possibilitam muitos contatos com 

empresas e produtores agrícolas da região, além de participar da revisão e banca de 73 

trabalhos de conclusão de curso. 

No ano de 2017 consegui finalmente vaga em disciplinas e sala de aula, neste 

momento seria o ponto de decisão, o teste final para decidir se investiria na carreira de 



professor, como todos me recomendavam, a qual gostei muito e me senti realizado (porem 

mal pago). Neste meio tempo minha vida mudou drasticamente com o surgimento da 

possibilidade de ingressar no doutorado da ESALQ, novamente fui selecionado em 

primeiro, com bolsa desde o primeiro mês de estudos.  

E como diz o ditado “cavalo encilhado só passa uma vez” decidi agarrar esta 

oportunidade, porém, deixar família e amigos para traz e se lançar para o desconhecido é 

uma aventura e tanto. Contudo, até o momento tem se mostrado uma aventura 

extremamente valiosa pessoal e profissionalmente, acredito que os bônus deste período 

em Piracicaba serão muito maiores que os ônus. 

Tanto que, por diversas vezes durante a disciplina de Oficina de ensino superior 

ficava imaginando em aplicar as metodologias e as dinâmicas com meus alunos do 

colégio agrícola, com certeza as experiências desta disciplina estarão marcadas para 

sempre no professor e “Mestre” que eu pretendo me tornar. 


