
Para a educadora espanhola Maria Novo, que desde 1996 ocupa a Cátedra 
Unesco de Educação Ambiental, o destino do educador e da educadora 
ambiental é contar histórias. E isso confirma a máxima de um antigo ditado 
árabe: “O presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes 
e o presente das coisas futuras”. Ele nos lembra que sem conhecer o 
passado não há perspectivas de futuro, pois, tudo o que somos, o somos 
pelo passado que está em nós e pelo futuro que semeamos pelas nossas 
ações no presente. E o mesmo se dá com a natureza, o meio ambiente, 
os biomas, através de nossas ações sobre eles. Os autores e autoras desta 
obra, comprometidos com uma historiografia da vida, têm o insight de 
dar à natureza, ao ambiente, seu lugar na História com suas implicações 
na Educação Ambiental. Encaram os desafios conceituais e políticos da 
História Ambiental; na construção interdisciplinar resgatam a diversidade 
e a unidade na disjunção entre seres humanos e natureza; analisam o 
ensino e a pesquisa universitária neste campo de saberes; apontam para 
a ação dos humanos no empobrecimento dos rios e da terra; apresentam 
projetos de Educação Ambiental e Sustentabilidade nas regiões fortemente 
impactadas pelas migrações internas no Brasil, como os estados do Mato 
Grosso do Sul e as consequências ambientais da colonização do Oeste de 
Santa Catarina; e apontam para o futuro com as possibilidades de práticas, 
consciência ambiental e em contextos de populações que buscam e vivem 
democracia. Como nos lembra Juan José Bautista Segales, sem a natureza 
não somos nada. As comunidades milenares atestam que o ser humano 
é uno com a natureza e que ela não é objeto, mas é sujeito. Que a Mãe-
Terra, a Patchamama, é tridimensional, isto é, que nós seres humanos 
somos parentes da natureza, parentes da Patchamama e, por isso, parentes 
espirituais. Daí a necessidade de recuperarmos as subjetividades com estes 
nossos parentes. E a presente obra nos ajuda a ver o ambiente natural 
dentro da História para que vençamos nosso antropocentrismo destruidor 
da natureza.

Alvori Ahlert

A História Ambiental é um campo 
diversificado e que, atualmente, 
engloba grande número de 
pesquisadores cujos trabalhos 
perscrutam um amplo leque de 
temas, regiões e temporalidades. 
Os resultados desses estudos 
podem ser encontrados em livros 
e artigos científicos publicados em 
todo o mundo. No Brasil os temas 
relacionando humanos e natureza 
não são novidade e fazem parte 
de livros considerados clássicos. 
Exemplos dessa relação entre 
sociedade e meio ambiente estão 
presentes em obras como Nordeste 
de Gilberto Freyre, de 1937, cujo 
prefácio da segunda edição indica 
ser aquele um “estudo ecológico”, 
ou Visão do Paraíso de Sérgio 
Buarque de Holanda, de 1959, com 
sua análise dos motivos edénicos 
do descobrimento e colonização do 
Brasil.

Porém a História Ambiental 
como disciplina se consolidou no 
Brasil apenas no final da década 
de 1980 e, atualmente, conta 
com professores e pesquisadores 
espalhados por muitas instituições 
do país. A produção atual engloba 
trabalhos que abordam temas 
como florestas e águas, questões 
urbanas e industriais, passando 
por colonização, recursos naturais, 
secas, agricultura e tantos outros.

Susana Cesco
Professora da UNIRIO
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Apresentação
A História Ambiental é um campo diversificado e que, 

atualmente, engloba grande número de pesquisadores cujos 
trabalhos perscrutam um amplo leque de temas, regiões e 
temporalidades. Os resultados desses estudos podem ser 
encontrados em livros e artigos científicos publicados em 
todo o mundo. No Brasil os temas relacionando humanos e 
natureza não são novidade e fazem parte de livros considerados 
clássicos. Exemplos dessa relação entre sociedade e meio 
ambiente estão presentes em obras como Nordeste de Gilberto 
Freyre, de 1937, cujo prefácio da segunda edição indica ser 
aquele um “estudo ecológico”, ou Visão do Paraíso de Sérgio 
Buarque de Holanda, de 1959, com sua análise dos motivos 
edénicos do descobrimento e colonização do Brasil.

Porém a História Ambiental como disciplina se 
consolidou no Brasil apenas no final da década de 1980 e, 
atualmente, conta com professores e pesquisadores espalhados 
por muitas instituições do país. A produção atual engloba 
trabalhos que abordam temas como florestas e águas, questões 
urbanas e industriais, passando por colonização, recursos 
naturais, secas, agricultura e tantos outros.

Importante destacar que essa produção, ampla e 
qualificada, não está concentrada nos grandes centros e 
universidades. Pesquisadores de todas as regiões do Brasil 
têm divulgado suas pesquisas e demonstrado que o debate foi 
ampliado e novos temas e abordagens são fundamentais para 
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fortalecer a história ambiental e formar novos professores∕ 
pesquisadores.

Quando Ilsyane do Rocio Kmitta, Tânia Zimmermann 
e Suzana Arakaki organizaram este livro o objetivo era, além 
de divulgar resultados de pesquisas e experiências acadêmicas 
e aprofundar o debate sobre a relação entre as sociedades 
humanas e os sistemas naturais, ofertar a um público novo 
textos acessíveis de autores cuja preocupação é a de trazer 
temas e abordagens que apresentam a história ambiental 
como campo profícuo e de múltiplos interesses.

As organizadoras da obra são professoras no curso de 
Licenciatura em História da Universidade Estadual do Mato 
Grosso do Sul∕ UEMS, unidade de Amambai e a importância do 
campo é percebida, além da disciplina de História Ambiental 
ministrada naquele curso, em projetos de pesquisa, ensino e 
extensão das docentes. O público novo aqui mencionado são 
estudantes de graduação em História - em especial, mas não 
exclusivamente -, que podem conhecer, através deste livro, 
pesquisas e temas a serem debatidos em sala de aula, como 
estudantes e como futuros professores. 

Os textos presentes nessa coletânea são resultados de 
trabalhos de pesquisa de jovens e experientes pesquisadores 
em uma união que demonstra a consolidação e a continuidade 
do interesse pela história ambiental. Nomes como o de Ilsyane 
do Rocio Kmitta, uma das organizadoras dessa obra e que faz 
parte da coordenação nacional do GT de História Ambiental 
da Associação Nacional de História-ANPUH. 

Nomes como de Ely Bergo de Carvalho, Eurípedes 
Antonio Funes, Kenia Sousa Rios, Samira Peruchi Moretto, 
Eudes Fernando Leite, Juliano Delai, Tânia Regina 
Zimmermann, Ademir Miguel Salini, Miguel Mundstock 
Xavier de Carvalho, Mirian Carbonera e João Carlos de Souza 
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apresentam aqui alguns resultados de suas pesquisas e indicam 
caminhos e possibilidades de estudo, demonstrando que a 
história ambiental brasileira está sendo escrita, que ainda existe 
um longo caminho pela frente e que ele começa na sala de aula.

Este livro, estruturado em forma de artigos de autores 
que vem escrevendo, no âmbito da Historia Ambiental, sobre 
o Brasil, aborda temas como desafios conceituais e políticos 
da história ambiental, as disciplinas escolares de História e 
Geografia e sua relação, por vezes difícil, estudos de caso sobre 
ensino e pesquisa em história ambiental, projetos de educação 
ambiental e sustentabilidade, estudos sobre colonização e 
consequências ambientais, sistema agroflorestal, historicidade 
das “riquezas naturais” e a relação entre meio ambiente, 
populações e democracia no Brasil. Através deles percebemos 
que as pesquisas abrangem recortes espaciais e temporais 
distintos e abordagens diversas, ampliando e aprofundando o 
conhecimento sobre a história ambiental no e do Brasil.

Mais que uma coletânea de artigos de história ambiental 
essa obra é resultado do fortalecimento da história ambiental 
como campo de pesquisa no Brasil. A consolidação de grupos de 
estudo nacionais e regionais, laboratórios e projetos de pesquisa, 
iniciação científica e extensão universitária, cujos resultados 
multiplicam-se e ganham visibilidades em disciplinas, artigos 
e livros como este, comprovam o interesse na área, a qualidade 
das pesquisas e a seriedade dos professores pesquisadores 
envolvidos. As reflexões apresentados nesses textos servem 
de estímulo para novos trabalhos e indicam que, mesmo com 
a multiplicidade das pesquisas e publicações, ainda existe um 
campo aberto para novos historiadores ambientais.

Susana Cesco
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio


