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A CONTRIBUIÇÃO DA HISTÓRIA AMBIENTAL PARA UMA 
GEOGRAFIA QUE FAÇA A DIFERENÇA NA AMÉRICA LATINA. 

 
 

Inês Aguiar de Freitas1

 
 

 A geografia parece ter se acostumado, ao longo de sua história, a trabalhar num 

quadro de interdisciplinaridade. Paradoxalmente, esta característica não nos torna aptos a 

vislumbrar tão facilmente outros quadros de interdisciplinaridade que se desenham a nossa 

volta em outros ramos do saber e se apresentam como “ramos irmãos” do conhecimento 

geográfico. 

 Este parece ser o caso de uma “nova história” conhecida como “história ambiental” 

ou “história ecológica” (a maioria dos especialistas prefere usar o último termo como mais 

inclusivo quanto aos materiais e métodos). Cremos que essa disciplina, em conjunto com a 

geografia, pode trazer respostas inovadoras para as questões que nos são colocadas, hoje, 

a respeito da América Latina. E, talvez mesmo, algumas soluções surpreendentes para 

vários de nossos problemas, partindo do resgate de uma história que inclui a história de 

nossa sociedade e economia, mas também a história de nossa natureza, assim como de 

nossos valores, nossa cultura e nossa memória. 

A América Latina vive, hoje, um quadro de profundas transformações 

socioeconômicas, diante de um cenário mundial de crises, incertezas e mudanças trazidas 

pelo processo de globalização da economia. Tais transformações têm impacto direto sobre a 

organização do espaço e a transformação das paisagens - temas diretamente ligados à 

Geografia. Favelização, empobrecimento da população, violência, infra-estrutura urbana 

deficitária, crise de valores, catástrofes naturais, migrações, fome, crises econômicas, 

guerras e todo tipo de problemas se misturam, acompanhados de rápidas, porém profundas, 

mudanças ambientais, causadas, na maioria das vezes, pela ação do homem, em resposta 

às transformações econômicas e sociais que ora vivemos. 

Um quadro tão rapidamente forjado exige que pensemos nossa ação sobre a 

natureza e o meio ambiente com velocidade, originalidade e enfoques totalmente novos e 

talvez jamais vistos na história das ciências. Ciências “físicas” e “humanas” se unem num 

arranjo de interdisciplinaridade, em busca de novas respostas a tão complexas questões. E 

aqui, usamos o termo “complexo” na acepção primeira da palavra, ou seja, no sentido de 

multiplicidade. Diante de tais fatos, quais as tendências que se desenham em termos de 

organização espacial? O que sobrevive das estruturas herdadas e organizações espaciais 
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do passado (recente e longínquo)? Como podemos caracterizar a paisagem resultante de 

todas essas transformações? Tais questões não envolvem apenas a contribuição de teorias 

explicativas e capacidade de previsibilidade em escalas nacionais e globais, mas também e 

principalmente, a necessidade de trabalharmos com imaginário, memória, historia oral, etc., 

no sentido de resgatar (ou de revirar) nosso passado em busca de respostas alternativas. 

Mais do que isso, a evolução e velocidade da crise (ou do momento) que vivemos, dado o 

contexto global no âmbito do qual ela tem se definido e se desdobrado, sugere que são 

outros os parâmetros em torno dos quais se vai estruturando um novo padrão de respostas 

e de ações (especialmente no que concerne planejamento e gerenciamento ambiental). Já é 

possível identificar no mundo acadêmico-científico, trabalhos que estariam indicando o 

surgimento de um novo modo de pensar e agir - interdisciplinar, sistêmico, complexo... 

metadisciplinar! 

Nesse “novo mundo”, tentando dar conta de “novos problemas”, com projetos de 

construção de uma “nova ciência” é que surge uma disciplina relativamente nova – a 

História Ambiental – que, nascida num quadro de interdisciplinaridade, pode muito contribuir 

com a geografia na busca de repostas aos problemas citados acima. 

O que é História Ambiental? 

No fim da década de 1940, um americano, o conservacionista, estudioso e biólogo 

da vida selvagem, Aldo Leopold (1945, p.205), reivindicou uma “interpretação ecológica da 

História”, quando propunha usar as idéias e o conhecimento acumulado da ecologia para 

ajudar a explicar porque o passado se desenvolveu da forma que se desenvolveu. Após 

algum tempo, parece que os historiadores começaram a dar atenção ao conselho de 

Leopold, e o campo da história ambiental começou a ganhar forma há cerca de vinte anos e 

seus praticantes estão tentando construir, desde então, uma nova história, a partir de sua 

iniciativa - uma história ecologicamente informada. 

Na verdade, o campo da história ambiental começou a tomar forma no fim dos anos 

70, no momento em que surgiram as primeiras conferências sobre a difícil situação 

ecológica global e os populares movimentos ambientais cresciam cada vez mais. Surgia 

como resposta às perguntas que as pessoas estavam começando a se fazer em muitas 

nações: Afinal, o que estamos fazendo com a Terra? 

 A História Ambiental surge como parte de um esforço para tornar a disciplina da 

história muito mais aberta à inclusão do elemento “natureza” nas suas narrativas do que ela 

vinha tradicionalmente sendo. Acima de tudo, a História Ambiental rejeita a premissa 

convencional de que a experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais, de que 

os humanos são uma espécie distinta e “super-natural”, de que formam uma comunidade 

sem “passado ecológíco". 
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“Esta nova história rejeita a suposição comum de que a experiência 

humana tem sido isenta de constrangimentos naturais, que as pessoas são uma 

espécie separada e singularmente especial, que as conseqüências ecológicas de 

nossos feitos passados podem ser ignorados. A história mais antiga dificilmente 

poderia negar o fato de que as pessoas vêm vivendo há bastante tempo neste 

planeta, mas sua desconsideração geral deste fato sugeria que elas não eram e 

verdadeiramente não são parte do planeta. Os historiadores ambientais, por 

outro lado, compreendem que a academia não pode mais se permitir ser tão 

ingênua.” (Worster, 1991) 

 Porém, os fatos no caso são mais complexos do que pode parecer, ultrapassando 

aquilo que pode parecer uma forma simples de determinismo ambiental. É um campo do 

conhecimento que liga a história natural à história social. A proposta básica dos criadores da 

História Ambiental é (acordando com aquilo que os geógrafos postulam há tanto tempo) 

tornar possível a construção de uma história interessada em tratar do papel e do lugar da 

natureza na vida humana (Worster, 1991). 

 A história ambiental é, assim, uma disciplina relativamente nova, praticada 

principalmente nos EUA, na Austrália e em alguns outros países de língua inglesa, nascida 

do interesse e dos trabalhos de pesquisa de uma pequena comunidade acadêmica, formada 

principalmente por historiadores e biólogos, vindos de diferentes temas e especialidades. 

Drummond (1991), um dos primeiros divulgadores da história ambiental no Brasil nos 

indica alguns nomes constituintes do grupo de trabalho em história ambiental nos Estados 

Unidos. Seriam eles: William Cronon, Donald Worster, Richard White, Stephen Pyne, 

Warren Dean, Alfred Crosby, Joseph Petulla, Frederick Turner, Roderick Nash, Samuel 

Hays, Richard Tucker, entre outros. O grupo, que possui uma associação profissional – a 

American Society for Environmental History - e um periódico - a revista Environmental 

History -, tem por objetivo principal “colocar a natureza na história”, segundo palavras de 

William Cronon. 

A história tradicional abre espaço a uma “nova” forma de se estudar as relações 

entre homem e natureza, que considera a terra (o meio ambiente) como um agente e uma 

presença na história do homem, servindo ainda uma análise mais global (e útil), na medida 

em que é certo que os fenômenos que acontecem no meio ambiente não ficam restritos às 

fronteiras dos Estados nacionais. E, se quisermos entendê-los e associá-los à evolução das 

práticas sociais, precisamos ter uma visão mais integrada do mundo que não fique restrita 

às fronteiras políticas. 

Se Worster indica que esta disciplina “trata do papel e do lugar da natureza na vida 

humana”, lembra ainda que esta “nova história” encontra seu principal tema de estudo na 
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esfera “não-humana”. Ou seja, em tudo aquilo que não é construído pelo humano (e que 

normalmente chamamos de “natureza”) mas que exerce influência sobre a vida humana. 

Aquelas “energias autônomas que não derivam de nós”, mas que “interferem na vida 

humana, estimulando algumas reações, algumas defesas, algumas ambições”. A história 

ambiental estuda todas as interações que as sociedades do passado tiveram com o mundo 

não humano, o mundo que não criamos em nenhum sentido primário. O ambiente 

tecnológico, o conjunto de coisas que as pessoas produziram, que pode ser tão onipresente 

a ponto de constituir um tipo de “segunda natureza” em torno delas, também é parte deste 

estudo, mas no sentido muito específico em que a tecnologia é um produto da cultura 

humana assim como condicionada pelo ambiente não-humano. 

Haveria três níveis de funcionamento na história ambiental, ou, se preferirmos, três 

grandes conjuntos de questões, cada um dos quais utilizando métodos de análise e 

categorias próprias de outras disciplinas: 

1. Aquele que trata do entendimento da natureza propriamente dita – seus aspectos 

orgânicos e inorgânicos, formadores de uma “história natural”. Existiria sempre a 

perspectiva de se começar os estudos em história ambiental com a apresentação do 

passado das paisagens que serão estudadas. É neste nível, diríamos, que a Geografia 

Física mais tem a contribuir nos trabalhos em História Ambiental. 

2. O segundo nível de investigação trata do domínio sócio-econômico, na medida em 

que este interage com o ambiente – ferramentas de trabalho, modos de produção, 

relações sociais, instituições, decisões ambientais – ou seja, está incluído neste nível o 

estudo do poder de tomada de decisão de uma dada sociedade, inclusive as decisões 

econômicas e políticas referentes ao meio ambiente. (“Grande parte da história 

ambiental se dedica justamente a examinar essas mudanças, voluntárias ou forçadas, 

nos modos de subsistência e suas implicações para as pessoas e para a terra.” 

(Worster, 1991, p.207) 

3. O terceiro nível cuida de um tipo de interação “mais intangível e exclusivamente 

humano, puramente mental ou intelectual, no qual percepções, valores éticos, leis, mitos 

e outras estruturas de significação se tornam parte do diálogo de um indivíduo ou de um 

grupo, com a natureza.” (Worster, 1991. p.202). Seria aquilo que Turner (1990) chamou 

de uma “história espiritual” que um povo tem com seu território. (“... a natureza não é 

uma idéia, mas muitas idéias, significados, pensamentos, sentimentos, empilhados uns 

sobre os outros, freqüentemente da forma menos sistemática possível.” (Worster, 1991, 

p.210) 

Como vemos, muito do material utilizado na história ambiental, como o que advém do 

trabalho acumulado dos geógrafos, dos especialistas ligados às ciências naturais, dos 
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antropólogos, e de outros, tem estado disponível há gerações (diríamos mesmo ‘esquecido”) 

e está sendo absorvido e reutilizado pelo pensamento histórico, à luz da experiência recente 

advinda da história ambiental. 

Além disso, percebe-se que o grande desafio da nova história não está em meramente 

identificar tais níveis de indagação, mas em decidir como e onde fazer as conexões entre 

eles. 

Como podemos reafirmar, longe de um “determinismo ambiental”, pode-se ver que a 

história ambiental é uma história que inclui a natureza como objeto, mas também como 

resultante de processos engendrados pelo homem e pela evolução natural da área, ou seja, 

a paisagem. (Worster, 1991). É com tais questões que o novo campo da história ecológica 

ou ambiental lida. 

Vejamos alguns exemplos do que estudam alguns historiadores ambientais. 

William Cronon, um dos mais ativos participantes do “grupo fundador” da História 

ambiental” nos Estados Unidos nos mostra “como é importante refletirmos sobre a natureza 

e sobre nossas relações físicas complexas com o mundo natural”, pois... 

“a natureza que carregamos dentro nós é tão importante quanto a natureza 

que nos cerca, porque a natureza que está dentro de nós é com certeza o 

motor que dirige nossas interações com a natureza física, neste contínuo 

processo de transformação homem/natureza." (Cronon, 1996) 

O que nos traz à lembrança a tese presente na obra Paisagem e Memória, de Simon 

Shama: 

"Estamos habituados a situar a natureza e a percepção humana em dois 

campos distintos, na verdade elas são inseparáveis. Antes de poder ser um 

repouso para os sentidos, a paisagem é obra da mente... Compõe-se tanto de 

camadas de lembranças quanto de estratos de rocha”. (Shama, 1996, p.8) 

Este terceiro “grupo de questões”, apontado por Worster, nos lembra que a História 

Ambiental incorpora um elemento de análise bastante raro nas demais ciências ambientais: 

a construção imaginária da natureza pelo homem. Este fato não deveria se repetir entre os 

geógrafos "físicos" (que, muitas vezes, atribuem o estudo do imaginário, da memória e das 

idéias apenas aos geógrafos "humanos"), pois até mesmo o ato de escolher de privilegiar 

regiões e temas de estudo tem origem nas raízes de nossas idéias sobre o mundo natural. 

Nos Estados Unidos, a história ambiental tem como base, ainda, a história da 

conservação ambiental. E isto fica claro se observarmos que, em uma de suas atuais linhas 
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de pesquisa, William Cronon se preocupa em decifrar “como as comunidades humanas 

modificam as paisagens em que vivem e como as pessoas ao redor são afetadas pelas 

mudanças ocorridas nas condições geológicas, climatológicas, epidemológicas e 

ecológicas” (Cronon, 1996). E lembra que: “o não uso, ou seja, a natureza intocável não é 

uma opção: viver na natureza é usá-la e transformá-la com a nossa presença. A escolha 

que nós fazemos não deve ser a de não deixar nenhuma marca, que é impossível, mas sim 

quais tipos de marcas nós desejamos deixar”. 

É na obra Humanist Environmentalism: A Manifesto, que o mesmo autor nos dá 

algumas pistas importantes para a apreensão e compreensão dos objetos e objetivos da 

história ambiental e que podemos reconhecer também algumas palavras-chave para uma 

melhor apreensão do que seja história ambiental: natureza, marcas, paisagem, valores, 

ética, antropocentrismo, sonhos, medos, mito, religião, história – todos elas denotam 

elementos imprescindíveis para a construção de uma história ambiental. E estas palavras-

chave se reforçam na obra de muitos outros historiadores ambientais. A título de exemplo, 

vejamos algumas idéias presentes nas obras de Worster eTurner. 

Também considerado fundador do tema, Donald Worster começou a estudar história 

ambiental a partir de seu grande trabalho em história das idéias ecológicas, Nature’s 

Economy, publicado em 1977. Neste trabalho acadêmico, o autor fez uma tentativa 

consciente de “colocar a ciência dentro da história - a história das pessoas, sociedades, 

culturas e economias” - e inaugura uma investigação sobre a “ecologia do passado”, ou 

seja, revê a origem da evolução, discute as teorias evolucionistas e mostra como essas 

idéias transformaram nossa maneira não só de ver a natureza, mas de nos relacionarmos 

com ela. Sua pesquisa defende ainda a idéia de que, desde o século XVIII, o ocidente foi 

dividido em duas partes opostas – uma dedicada ao pensamento livre, à pesquisa por 

valores, ordem e propósitos na vida, e, outra, à ênfase na dominação da natureza e na 

devastação da mesma. Essa dicotomia, crê o autor, levou à alienação espiritual das 

pessoas em relação à natureza. Enfim, Nature’s economy tenta mostrar a maneira através 

da qual os descobrimentos biológicos se refletem nos valores culturais. Baseando-se em 

temas como a relação entre ciência e cultura, Worster, em 1984, escreveu History as 

Natural History, onde estabelece uma nova perspectiva para a recém-criada história 

ambiental. 

Frederick Turner talvez seja um dos poucos historiadores ambientais cuja obra foi 

traduzida no Brasil. Trata-se do autor de O Espírito Ocidental contra a Natureza: Mito, 

História e Terras Selvagens (1990). Nas palavras do autor reside todo o conjunto de idéias e 

interesses que fundam este campo do conhecimento, no momento em que Turner define 

sua obra como um “ensaio de história espiritual”. Ele parte do princípio que “o Ocidente 

cristão trocou o mito pela história como forma de entender a vida”, encontrando aí as raízes 
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mais profundas do confronto entre europeus e os povos nativos da América no que 

concerne às suas concepções sobre a natureza selvagem. Mostra como as religiões 

históricas originadas no Velho Testamento dessacralizaram o mundo natural e 

desenvolveram ódio profundo pela natureza jamais tocada pelo trabalho do homem. Essa 

obra talvez seja o exemplo mais concreto que poderíamos encontrar daquilo que queremos 

definir como história espiritual. 

A Geografia e a proposta de uma nova interdisciplinaridade 

Um dos temas fundadores da Geografia (ou do saber geográfico, antes mesmo de 

sua institucionalização como ciência ou disciplina acadêmica) é aquele que aborda as 

relações entre natureza e cultura (Glacken, 1990). Tais preocupações têm origem na 

Antigüidade, passando por todos os momentos da história desde então, chegando aos 

nossos dias, quando, entre outras coisas, buscamos nessa relação as respostas mais 

urgentes para a compreensão de nossa (des)organização espacial e a busca de soluções 

para os problemas ambientais que hoje enfrentamos. Enfim, tal temática nunca abandonou 

geógrafos (sejam eles “físicos” ou “humanos”) e estudiosos de muitas outras áreas. 

Ao longo de toda a história da geografia, a análise da organização espacial tem se 

dado através de uma prática interdisciplinar. Isto é inegável. E esta tem sido a causa de 

muitos problemas epistemológicos vividos pela própria geografia - sua maior característica 

(a interdisciplinaridade) é, também, sua maior fragilidade. E, se hoje, as mais recentes 

propostas e pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento têm se orientado no mesmo 

sentido de uma interdisciplinaridade, esta, no entanto, não deve ser compreendida como um 

conjunto, muitas vezes desarticulado, de diferentes disciplinas, onde se tenta fundir 

métodos, objetos, técnicas e abordagens diversas. Tal interdisciplinaridade estaria, sim, 

fundamentada no princípio da complexidade. 

Como explica Cavalcanti (2002, p.127), no contexto desse novo paradigma, a 

interdisciplinaridade surge como parte da proposta de se criar um intercâmbio, uma 

"cooperação" entre diversas disciplinas, em busca da construção de projetos com base em 

objetos de conhecimento transdisciplinares. Alerta-nos Morin (2001, p.13) que, no quadro 

atual de nossa ciência moderna "há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave 

entre os saberes separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro 

lado, realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais, planetários." Assim, acredita o autor que as 

"ciências da terra", entre as quais dá destaque à Geografia, contribuem para a elaboração 

de um cenário diferente, acreditando que 

"o desenvolvimento das ciências da Terra e da Ecologia revitalizam a 

Geografia, ciência complexa por princípio, uma vez que abrange a física 
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terrestre, a biosfera e as implantações humanas. ... A Geografia... 

desenvolve seus pseudópodes geopolíticos e reassume sua vocação 

originária...", segundo o autor, generalizadora... (Morin, 2001, p. 28-29). 

Assim, a Geografia, com seu "objeto multidimensional" - o espaço geográfico -, ainda 

segundo Morin, estaria apta a fazer parte dessa nova interdisciplinaridade, apoiada na 

proposta de "ecologizar as disciplinas", associando-as a uma "metadisciplina" (entendida 

como "algo que vai além da disciplina"), onde a Geografia se visse como parte de um todo 

complexo. Conhecimento distinto, sim, mas não isolado das outras partes e do todo 

(Cavalcanti, 2002, p. 127). 

É dentro desse quadro de renovação de paradigmas que vislumbramos a 

possibilidade de dar início a uma "conexão" entre a Geografia e a História Ambiental, 

sempre perseguindo as propostas de construção de uma nova e verdadeira 

interdisciplinaridade. 

Cremos que a História Ambiental apresenta muitos pontos de interesse comum com 

a nossa ciência e vice-versa e que, sendo assim, os geógrafos não podem deixar de estar 

atentos às propostas que os historiadores ambientais trazem para o campo das idéias sobre 

as relações entre natureza e sociedade. Não podem também deixar de dar sua contribuição 

a essa nova disciplina. E, principalmente, devemos reconhecer que, ao longo da história da 

geografia, nossos autores foram pioneiros no ato de recorrer a objetos e formas de 

abordagem típicos de uma “história ambiental”, estabelecendo alguma forma de conexão 

entre as duas disciplinas. 

Como proposto acima, devemos estabelecer o debate da geografia com a história 

ambiental, em busca de soluções para os problemas latino-americanos que sejam nascidas 

de nossa história; soluções que tenham a “nossa cara”, a nossa identidade, pois que 

possam ser construídas a partir das nossas reais necessidades. Sem esquecer, no entanto 

e ainda, que esses problemas, como já apontado, possuem características que nos 

permitem apontá-los como “ecológicos”, "sistêmicos", "holísticos", ou "metadisciplinares", no 

sentido conferido a esses termos por autores como Capra e Morin, entre outros. 

Se o paradigma da ciência moderna fazia fundamental que todo campo do 

conhecimento tivesse seus limites bem traçados, que fosse bem conhecida a natureza de 

suas preocupações, que tivesse seus objetivos bem definidos e que, ao se fundar, toda 

ciência pudesse estar trazendo uma nova e real contribuição para a compreensão do mundo 

em que vivemos, os novos paradigmas, que apontam para uma ciência sistêmica, dificultam 

ou tornam quase inexequível o estabelecimento de tais limites e imposições. 
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Assim, se por um lado, a história ambiental nasce da história, apoiando-se nos 

métodos e em alguns conceitos dessa disciplina, por outro, devemos destacar que é uma 

das primeiras vezes que historiadores assumem para si a tarefa de construir um ramo do 

saber baseado na interdisciplinaridade e que é esta caracteriza que permitirá abrir espaço 

para um grande diálogo com a geografia. E é aí, no encontro desses dois ramos 

interdisciplinares do conhecimento que reside a riqueza de sua contribuição à geografia. 

As características que unem geografia e história ambiental 

A História Ambiental tem, no entanto, se desenvolvido em ritmo e importância 

diferenciados, em diferentes países do mundo, e trabalhos acadêmicos que evidenciem 

suas relações com a Geografia são quase inexistentes. Se, no Brasil, temos conhecimento 

de raríssimos trabalhos nesse ramo do conhecimento, pior ainda é a situação quando se 

refere a trabalhos em História Ambiental realizados por estudiosos oriundos da Geografia. 

Porém, seguindo os objetivos aqui estabelecidos, gostaríamos de traçar algumas 

características que muito úteis serão quando da realização de futuros trabalhos 

interdisciplinares unindo estas duas disciplinas. 

Assim, tentando estabelecer interesses e temas comuns, poderíamos dizer que, a 

princípio, os três níveis de questões apontadas pela História Ambiental têm relação direta 

com os objetos da Geografia em geral e seus temas mais recorrentes - o entendimento da 

natureza propriamente dita; o domínio sócio-econômico, que dá origem às técnicas, às 

ferramentas de trabalho, aos modos de produção, às relações sociais, às instituições, e às 

decisões ambientais; e a “história espiritual” que um povo mantém com seu território. Tais 

semelhanças são percebidas até mesmo por aqueles estudiosos não diretamente ligados à 

Geografia. Assim, não é por acaso que em Drummond, um cientista político que vem 

contribuindo, com publicações e traduções, para a divulgação da História Ambiental no 

Brasil, encontramos alguns pontos para relacioná-la com nossa disciplina (Drummond, 

1991): 

• A primeira característica é a de que quase todas as análises realizadas em História 

Ambiental, até agora, focalizam uma região geográfica com algum grau de 

homogeneidade natural ( a região geográfica?); 

• Uma segunda característica dos estudos da História Ambiental, também peculiar à 

Geografia, é o seu diálogo sistemático com quase todas as ciências naturais aplicáveis 

ao entendimento dos quadros físicos e ecológicos das regiões estudadas, ou seja, um 

trabalho interdisciplinar em geologia, geomorfologia, climatologia, metereologia, biologia 

vegetal e animal e, principalmente, ecologia. Segundo Drummond (1991, p.23), “os 

historiadores ambientais não fazem apenas visitas protocolares às ciências naturais: 
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dependem delas para saber como funcionam os ecossistemas sem interferência 

humana, para daí identificar com precisão os efeitos ecossistêmicos da ação humana.” 

(Notamos aqui a relação com o primeiro grupo de questões apontado anteriormente, a 

partir dos estabelecidos com Worster.) 

• A terceira característica da História Ambiental é explorar as interações entre o quadro de 

recursos úteis e os diferentes estilos ou níveis civilizatórios das sociedades humanas. 

• Uma quarta característica é a grande variedade de fontes. Os historiadores ambientais 

usam fontes tradicionais da história social e econômica. Aqui, os relatos de viajantes, 

exploradores e cientistas europeus que se expandiram pelo globo, a partir do século XV, 

assim como autores do passado são fontes fundamentais. 

• A quinta e última característica da História Ambiental seria o trabalho de campo. (Ponto 

fundamental da prática geográfica em todos os tempos.) 

Apesar da crítica à qual devem ser submetidas as características acima, podemos 

considerá-las como elementos de aproximação entre História Ambiental e Geografia e 

devem servir de incentivo à criação de linhas de pesquisa que reúnam estas duas 

disciplinas. 

Como trabalhar unindo história ambiental e geografia? 

Não estamos pensando aqui que o simples uso concomitante das duas disciplinas – 

geografia e história ambiental – possa trazer contribuições imediatas aos sérios problemas e 

questões existentes, hoje, na América Latina (ou em qualquer outro lugar do mundo). 

Porém, a utilização de métodos, fontes, propostas e categorias da história ambiental, por 

nós, geógrafos, tende a contribuir para o aprimoramento de nossos trabalhos, trazendo 

melhores e mais eficazes resultados. Além disso, cremos que não podemos desprezar uma 

disciplina que tem a natureza como objeto, vendo-a como resultante dos processos naturais 

aliados aos processos engendrados pelo homem (como normalmente visto pela geografia), 

mas também como resultante de uma “história espiritual” de uma dada comunidade – três 

elementos essencialmente criadores de uma paisagem, segundo os historiadores 

ambientais. 

Devemos ainda destacar que um dos pontos essenciais na construção de uma 

relação entre geografia e história ambiental deve repousar, especialmente para nós, latino-

americanos, na utilização de fontes biliográficas do passado, como apontado acima. E, 

nesse sentido, é importante destacar aqui uma retomada do interesse que obras do passado 

têm despertado em novos geógrafos, entre eles: Livingstone, Stodart, Gregory (FREITAS, 

1996). O que explica também o interesse que a obra de jesuítas, viajantes, naturalistas e 
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geógrafos do passado (como Alberto Lamego e Josué de Castro) têm despertado entre os 

geógrafos de hoje. 

Nas obras de outrora, temos notícias de nossas terras raramente conhecidas (ou 

mesmo imaginadas) pelos autores mais recentes. As riquezas naturais, as primeiras formas 

de utilização e tecnologias desenvolvidas para a exploração dessa natureza, e ainda os 

sentimentos, percepção e o olhar que nos informam da memória que estava sendo 

construída, enfim todos os elementos que marcam nossa rica história da natureza – todos 

são objetos quase sempre presentes no tipo de obras citadas acima. (Ver FREITAS, 1992, 

1996, 1999, 2002, 2004). 

Lembremos ainda que, ao propormos um diálogo da geografia com a história 

ambiental, nosso trabalho se insere em algumas “tradições” da geografia, (também da 

geografia brasileira): a tradição descritiva, herança não apenas dos geógrafos do início do 

século XX, em seus moldes franceses, mas, também, de uma tradição mais antiga, iniciada 

quando os primeiros viajantes, ocupados em fazer uma história natural de nossas terras, 

descreveram minuciosamente nossa natureza e os usos que nossa sociedade dela fazia. 

Outra tradição em que os trabalhos que unem história ambiental e geografia também 

se inserem é uma tradição mais recente na geografia, e que busca a experiência, a vivência, 

as atitudes e os valores desenvolvidos no cotidiano dos “lugares”. Fundamentada em visões 

subjetivas, esta perspectiva constitui a chamada Geografia Humanística. Esta se apresenta 

como um ramo do conhecimento geográfico onde as transformações sofridas pela natureza 

e pela paisagem também seriam explicáveis pela percepção e uso dos lugares que as 

pessoas fazem a partir de escolhas determinadas pelas diferentes culturas. 

Nossos trabalhos acadêmicos têm estado voltados para essas “tradições” da 

geografia, há mais de dez anos: temos estado no tema da tradição da geografia dos 

viajantes, em geral, e da geografia descritiva da natureza brasileira, em particular, desde 

1989, quando começamos a preparar nossa tese de mestrado na área de história do 

pensamento geográfico e que teve como tema “a geografia dos jesuítas no Brasil”. Do 

mesmo modo, em 1996, foi apresentada nossa tese de Doutorado cujo tema foi Por uma 

história natural da geografia: os viajantes-naturalistas franceses no Brasil no século das 

Luzes, onde analisamos a idéia de “natureza brasileira” que eles ajudaram a formar na 

Europa, durante os séculos XVIII e XIX. Ao longo dos últimos cinco anos, nossa vida 

acadêmica esteve, também, voltada para a Geografia e História da Natureza, mais 

especificamente para a história da natureza no ocidente, o que se demonstra através de 

nossa produção bibliográfica. 

Não podemos, no entanto, vislumbrar um quadro onde os trabalhos científicos já se 

estariam realizando dentro de um novo paradigma, mas, ao menos, temos a esperança de 
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caminhar num terreno mais firme, em busca de novas e eficazes respostas às nossas 

questões. Mesmo que essa busca inclua várias visitas ao passado. E, no caso da América 

Latina, um belo passado. Raras regiões do mundo teriam uma fonte para sua história 

ambiental tão rica como a de nossas paisagens. Resta a nós, geógrafos, trabalharmos, 

pouco a pouco, com as idéias trazidas pela história ambiental, a fim de descobrir também na 

documentação histórica e geográfica, os elementos para a construção de soluções 

específicas, próprias e únicas para a América latina. Ou, melhor dizendo, para uma 

geografia que “faça a diferença” na América Latina. Afinal, “este mundo da natureza que nos 

rodeia – florescente, murmurante, excitante – sempre foi uma força na vida humana.” 

(Donald Worster, 1991) 
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