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Prefácio à segunda edição 

 

Meu breve comentário neste prefácio tem como objetivo registrar que este livro publicado 

em 1996 é fruto de minha tese de doutorado em história na Universidade de São Paulo, tendo sido 

originalmente defendida em 1993, resultante, portanto, do contexto de seu tempo.  

Os ecos da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(ECO-92), realizada no Rio de Janeiro se ampliavam e se disseminavam pelo planeta. Pensadores, 

técnicos, políticos, poetas, enfim a população em geral se envolveu no assunto. 

Houve uma ampliação considerável de produção científica em diversas áreas analisando a 

temática. Nesta pesquisa busquei consolidar os esforços teórico-metodológicos realizados, desde o 

mestrado, publicado no livro intitulado, “A Extinção do Arco-Íris” (1988). Construí assim, uma 

reflexão envolvendo os campos da História Ambiental e História da Ciência com a finalidade de 

ampliar o escopo do historiador numa área de pesquisa de essência interdisciplinar.  

Utilizei como fonte documental os estudos de impactos ambientais (EIAs) e relatórios de 

impactos ambientais (RIMAs) que constituíram um dos elementos de minhas reflexões e 

constatações, pois eles são, segundo minha análise, os instrumentos utilizados para se justificar a 

realização de um determinado empreendimento, como atividade humana transformadora do meio 

social e natural orientada para determinados fins. 

 Estes documentos científicos foram produzidos por grupos multidisciplinares e, depois num 

processo público de avaliação são objeto de debates em audiências públicas e julgamentos por 

órgãos ambientais, apresentam assim, elementos referenciais de valores que indicam um sentido à 

sociedade. 

As dificuldades, limites, obstáculos, por ter que investigar referências interdisciplinares, me 

instigou de forma benéfica a aventurar em campos científicos de outras áreas do conhecimento, 

sem, no entanto, deixar a minha raiz de historiador. Meu intuito foi o de contribuir nos aspectos, 

mesmo que modestos, para a elaboração de uma perspectiva crítica que buscasse enriquecer as 

pesquisas desta complexa temática e, com esta reedição abrir a possibilidade de ampliar a 

disseminação destes estudos reforçando assim, os objetivos iniciais propostos. Abertura crítica de 

possibilidades de reflexão e de intervenção prática de questões histórico-ambientais. 
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