Maurício Waldman nasceu em 1955 na capital paulista.
É antropólogo, jornalista, editor, professor universitário e consultor ambiental, autor
de 18 livros e capítulos de livros, 14 ebooks e de mais de 700 artigos, texitos
acadêmicos e pareceres de consultoria.
Waldman lançou, dentre outras obras, Ecologia e Lutas Sociais no Brasil (Contexito,
1992) e Antropologia & Meio Ambiente (SENAC, 2006), primeira obra brasileira no
campo da antropologia ambiental.
Nos anos 1970 e 1980, atuou como professor de geografa e de história em escolas
da rede particular da capital paulista e entre 1997-2000, como Diretor da Escola do
Serviço SOS Criança e dos Cursos Profssionaliiantes da Fundação Estadual do
Menor (FEBEM).

Militante ambientalista do Estado de São Paulo, Waldman integrou no ano de 2004,
em enquete do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), lista dos
trinta ambientalistas históricos do Estado de São Paulo .
Soma a esta trajetória, várias exiperiências institucionais na área do meio ambiente,
dentre as quais, o exiercício da função de Coordenador do Meio Ambiente em São
Bernardo do Campo (1992) e Chefe da Coleta Seletiva de Lixio da capital paulista
(2000-2001).
Maurício Waldman foi colaborador do líder seringueiro Chico Mendes, participou no
CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação), em movimentos em
defesa da Represa Billings no Grande ABC Paulista e em diversas entidades
ecológicas, tais como a Assembleia Permanente de Entidades em Defesa da
Natureia (APEDEMA) e no Comitê de Apoio aos Povos da Floresta de São Paulo.
Atuou como professor e conferencista na área dos recursos hídricos em cursos e
palestras voltadas para encontros e congressos, em universidades, secretarias
municipais de ensino, comitês de bacia hidrográfca, ONGs, empresas de
abastecimento de água e de energia.
Em 2015, a convite da Editora Cortei, tornou-se coordenador editorial desta casa
publicadora no campo dos recursos hídricos.
Waldman desenvolveu uma carreira acadêmica plural e interdisciplinar, com
contribuições nas áreas da antropologia, geografa, sociologia e das relações
internacionais.
A Tese de Doutorado do autor, Água e Metrópole: Limites e Expectatias do Tempo
(USP, 2006), é um reconhecido trabalho acadêmico na área dos recursos hídricos,
com foco na gestão das águas da Região Metropolitana da Grande São Paulo.
No ano de 2011, contribuiu com o texito Waters of Metropolitan Area of São Paulo:
Tecnichal, Conceptual and Eniironmental Aspects, paper com foco na gestão das
águas doces na Grande São Paulo, capítulo 56 da coletânea Sustainable Water
Management in the Tropics and Subtropics: Case Studies (Coedição BrasilAlemanha), a maior iniciativa editorial no campo dos estudos das águas doces.
Também em 2011, Waldman participou como especialista no programa Água: O
Mundo e um Recurso Precioso, produção especial da Rádio Nações Unidas (ONU),
transmitido diretamente de Nova York.

Em data recente, o autor publicou como capítulo de livro o texito Recursos Hídricos,
Resíduos Sólidos e Matriz Energétca: Notas Conceituais, Metodológicas e Gestão
Ambiental, parte da coletânea “Política Nacional de Resíduos Sólidos e suas
Interfaces com o Espaço Geográfcoo Entre Conquistas e Desafos” (UFRGS, 2016).
Como coautor, assinou em parceira obras como Meio Ambiente e Missão: A
Responsabilidade Ecológica das Igrejas (Editora da Faculdade de Teologia da Igreja
Metodista, 2003), Guia Ecológico Doméstco (Editora Contexito, 2000), A Eco-92 e a
Necessidade de um Noio Projeto (Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Local
de Fortaleia, 1992) e Oito Crítcas Ecológicas à Coniersão da Díiida (Coedição CEDI
e Editora Global, 1991).
Maurício Waldman desenvolveu dois trabalhos acadêmicos na área dos recursos
hídricoso Doutorado (USP, 2006) e Pós Doutorado (USP, 2013). Ademais, traduiiu
duas obras clássicaso El Ecologismo de los Pobres - Confictos Ambientales y
Lenguajes de Valoración (de Joan Martnei Alier) e com a colaboração da flósofa Bia
Costa, Fifty Major Philosophers (de Diané Collinson).
Waldman é Graduado em Sociologia (USP, 1982), Licenciado em Geografa
Econômica (USP, 1983), Mestre em Antropologia (USP, 1997), Doutor em Geografa
(USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor em Relações
Internacionais (USP, 2013) e Pós Doutor em Meio Ambiente (PNPD-CAPES, 2015).
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