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A palavra do autor  
 

 
Este livro é fruto de uma dissertação de mestrado em história, gestada durante os anos de 

1983 a 1987 no Instituto de Letras, História e Psicologia de Assis - UNESP. A pesquisa foi 
amparada pelo C.N.Pq. e FAPESP e fui orientado pelo prof. Dr. José Ribeiro Júnior, junto ao qual 
compuseram a banca examinadora os professores Nicolau Sevcenko e Anna Maria Martinez Côrrea.  

O título deste livro é idêntico ao da dissertação, sendo que preservei a maior parte do 
conteúdo, no entanto suprimi algumas notas para tornar a leitura mais agradável, o que não significa 
um prejuízo para o entendimento do leitor. Aos interessados em realizar uma investigação mais 
pormenorizada exemplares da dissertação encontram-se disponíveis para o público na biblioteca da 
Unesp-Assis. 

Realizei também alterações no conteúdo de conceitos que expressam a relação 
homem/natureza, resultado do diálogo estabelecido com os professores que integraram a banca.  

As alterações tiveram como objetivo o enriquecimento de uma reflexão teórico-
metodológica da História e Ecologia, advirto, no entanto, que os defeitos resultantes desta reflexão 
me devem ser inteiramente creditados.  

  




