APRESENTAÇÃO
Com muita satisfação, apresentamos o resultado final do Dossiê intitulado História e Natureza: diferentes abordagens, fontes e debates. Com sua publicação intencionamos trazer ao publico alguns aspectos relacionados a ampla
dimensão dos estudos sobre natureza, seres humanos e não humanos nos diversos campos das ciências sociais. Partindo da premissa da História Ambiental, que tem o mundo biofísico como seu objeto de estudo, os artigos aqui
presentes propõem múltiplas reflexões sobre a presença da mesma na vida
humana e como ambas se transformam e interagem. O meio biofísico como
categoria de análise das ciências humanas abre um leque de possibilidades
e diálogos com outros campos do conhecimento, integrando novas fontes e
abordagens na confecção das narrativas histórico-sociais.
Este dossiê buscou congregar trabalhos que transitassem nas diversas
abordagens teóricas e metodológicas que tivessem como foco discutir as ações
humanas sobre a natureza em tempos e espaços diversos. Entendendo aqui a
natureza como algo atravessado pela cultura, pelos fazeres e dizeres humanos
sobre as paisagens, os biomas, os recursos naturais e outros seres vivos em relações de intercâmbios com consequências distintas. Tivemos como objetivo
então discutir as amplas relações humanas com outros seres vivos (plantas e
animais), com o mundo físico e as transformações humanas operadas a partir
dessa gama variada de alterações e percepções sobre o mundo bio-social.
A ideia foi agregar trabalhos das mais variadas áreas, articulando múltiplas possibilidades investigativas, fontes e metodologias de pesquisa. Este dossiê então se coloca como oportunidade de ponderar diferentes concepções e
diálogos sobre as relações entre humanos, não humanos e o ambiente em que
vivem.
Desejamos aos leitores e leitoras uma boa imersão nos textos que fazem
parte deste Dossiê e desde já agradecemos a Revista Jamaxi por ter possibilitado
a todos e todas que contribuíram com este presente volume do referido periódico, parcerias e encontros.
Rio Branco/Rio de Janeiro, outubro de 2021
Francisco Bento da Silva (organizador)
Hana Mariana da Cruz Ribeiro Costa (organizadora)
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