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Apresentação  

 

 

Tenho o grato prazer de apresentar o trabalho inusitado e questionante do Prof. Jozimar Paes 
de Almeida. Inusitado pela ousadia de relacionar com tanta competência dois pólos e áreas 
aparentemente distintos e diferentes que são a Ecologia e a História. E questionante pela forma com 
que faz esta relação.  

O leitor deverá sentir-se estimulado a reformular tanto uma compreensão mecânica do 
materialismo como uma visão superficial das várias· propostas ecológicas modistas ou sentimentais. 
O autor vai resgatar a ecologia enquanto interação ontológica do homem com a natureza, sem o 
estranhamento etnocêntrico ou antropocêntrico que caracteriza a civilização, sobretudo Ocidental.  

Ao mesmo tempo que coloca as bases de um resgate significativo da Ecologia propõe uma 
metodologia prática, histórica, material e situada de uma consciência ecológica.  

Seu relato, fluente, instigante e criativo ao mesmo tempo que aprofunda a reflexão conserva 
a maestria do estilo e o "feitiço" da palavra, muitas vezes negado no formalismo academicista. Ao 
contrário, o texto do prof. Jozimar tenta resgatar também a eficácia histórica de todo saber, que 
passa a ser também um saber situado e construtor de novas relações e formas de ser no mundo.  

A princípio escrito como parte da exigência acadêmica para a obtenção do título de Mestre 
no Departamento de História do Instituto de Letras da Universidade Estadual Paulista - Campus de 
Assis, o presente trabalho foi reestruturado para adequação aos objetivos da série "Educando", que 
tem procurado propostas inovadoras e alternativas ao ensino secundário e superior. Aos professores 
de História e Geografia, a todos quantos sentem-se tocados por uma reflexão ecológica o prof. 
Jozimar, profeticamente, anuncia a "extinção do Arco-Íris" ...enquanto permanecerem as estruturas 
necrófilas de nossa contemporaneidade.  

A leitura do texto é o melhor medidor da profundidade e necessidade desta reflexão.  

                                                  

César Aparecido Nunes  

  

 

 

 

 

 

 

 




