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 com    José Otávio Aguiar 

 
 
 Autor e coautor em diversos livros e artigos, entre os quais se inclui a biografia 
publicada de um oficial napoleônico no Brasil, o francês Guido Thomaz Marlière (1767-1836), 
José Otávio Aguiar é mineiro de Ubá. Possui graduação em História pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (1999) e Doutorado em História e Culturas Políticas 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (2003). Realizou pesquisa de Pós-Doutoramento 
no Programa de Pós em História da Universidade Federal de Pernambuco entre 2009 e 2010, 
estudando a obra botânica do naturalista paraibano Manuel Arruda da Câmara (1752-1811). 
Atualmente é Professor Efetivo, Associado 4, com regime de Dedicação Exclusiva da 
Universidade Federal de Campina Grande/PB, onde leciona na Graduação, bem como nos 
Programas de Pós-Graduação em História (Mestrado) e em Recursos Naturais (Mestrado e 
Doutorado Interdisciplinares). Acumula experiência de pesquisa e publicação nas áreas de 
História Ambiental, História da Biologia, Etnobiologia e História Indígena, História do Brasil 
Império, História do Brasil Colônia, História do Brasil Contemporâneo e história das 
recepções culturais religiosas e marciais japonesas e chinesas no Brasil. Foi Bolsista de 
Produtividade e Pesquisador do CNPQ nível 2, entre os anos de vigência de 2012 e 2015. Entre 
agosto de 2015 e junho de 2016 foi pesquisador e bolsista de Pós-Doutoramento da CAPES, 
num convênio PROCAD entre a PUC de São Paulo, a UFCG e a Federal do Amazonas, 
estudando história ambiental, movimentos sociais e ambientalistas, mundos do trabalho e 
verticalizações urbanas https://www.histprocad.pro.br/pesquisadores/. Compôs e compõe 
diversos conselhos editoriais, como o da Revista História Hoje, da ANPUH. É vice-editor da 
Revista Minemosine e membro do Conselho Consultivo Nacional da Revista História, da 
Unesp de Assis - SP. Entre abril de 2017 e julho do mesmo ano, coordenou, interinamente, o 
Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da UFCG (Mestrado e Doutorado) situado 
na área de Ciências Ambientais. É pesquisador do projeto histórico-documental de âmbito 
nacional, Catálogo Geral de Documentos de História Indígena e Escravidão Negra no Brasil 
financiado pelo Edital da Petrobrás Cultural. Coordena, juntamente com a professora Juciene 
Ricarte Apolinário, o Grupo de Estudos em História, Meio Ambiente e Questões Étnicas 
registrado no CNPQ desde 2006. Como Pesquisador e membro do Colegiado do Programa de 
Pós-graduação em História, assinou, em 2017, um acordo de colaboração interinstitucional 
entre a UFCG e o Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar (CHAM) Universidade Nova de 
Lisboa, PT, e também, com a Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. Desde o 
início de 2020, coordena o Programa de Pós-Graduação em História da UFCG e é Bolsista de 
Produtividade do CNPQ, nível II, Grande Área de Ciências Ambientais, subárea de História 
do Brasil. 



ENTREVISTA | 82 
 

 
Homos, Campina Grande, PB, v.1, n.1, p.1-88, 2020. 

 HOMOS - Poderia nos falar sobre suas origens, familiares e culturais? 

 Sim. Sou mineiro de Ubá, na Zona da Mata Central de Minas Gerais. Sou filho de uma 

professora da rede estadual de Minas que me criou, corajosamente, como mãe solteira, ao lado 

de um dedicado avô materno. Com este avô, percorria na infância as matas da região e ouvia 

histórias e estórias. Com minha mãe adquiri o gosto pela literatura e pela história. Aos 14 anos 

me mudei para Belo Horizonte. Lá, terminei os meus estudos e vivi por mais tempo, fazendo 

amizades e conhecendo mais da vida.  

 HOMOS - Onde o senhor fez seus estudos? 

 Na infância, estudei em diversos colégios estaduais, em Ubá e em Belo Horizonte. Fiz 

a Graduação na PUC – Minas, o Mestrado e o Doutorado na UFMG. 

 HOMOS - Por que História? 

 Considero a história o saber humano mais integrativo entre os demais, e, por esta razão 

mesma, sua capacidade explicativa me encantou. 

 HOMOS - O que estimulou o senhor a mudar da História da Igreja Católica para 

 o estudo de viajantes? 

 Eu fui aluno da PUC-Minas na Graduação em História, havia um projeto chamado 

“Catolicismo no Brasil Contemporâneo, da politização dos anos 1960 à espiritualização dos 

anos 1990.” Eu era estagiário Pibic financiado pela FAPEMIG sob orientação da Profa. Lucília 

de Almeida Neves Delgado, que se tornou uma referência profissional e humana na minha 

carreira. Meus estudos na época sobre a atuação de Igreja Católica Progressista foram ligados 

a este projeto, e a monografia de fim de curso também decorreu dele. Entretanto, meu encanto 

historiográfico já me levava para a história da Biologia. Sempre fui apaixonado por botânica e 

zoologia e pela história dessas disciplinas. Em acréscimo, sempre preferi temas ligados aos 

séculos XVIII e XIX. Desde meados da Graduação na PUC, embora me dedicasse a projetos 

das equipes de pesquisa em que me engajava, todos eles ligados a história oral e à pesquisa 

com periódicos, preparava minha pesquisa sobre Guido Thomaz Marlière, os índios, as matas, 

os naturalistas. Graças a isso e a ajuda de muitos leitores de meus escritos, professores 

inesquecíveis passei no Mestrado da UFMG em 1999, já me dedicando aos meus temas de 

predileção. Na UFMG fui orientado por Regina Horta Duarte que me conquistou para os temas 

de História Ambiental. Com ela fui do Mestrado ao Doutorado, defendido em 2003. 
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 HOMOS - Como se desenvolveu inicialmente sua relação com a História 

 Ambiental? 

 Durante o Mestrado e o Doutorado pude me dedicar à minha maior paixão a época, a 

história de Minas Gerais. Conheci colegas como Francis Albert Cotta e Leandro Pena Catão 

que me ensinaram muitos caminhos de fontes. Professores como Carla Maria Junho Anastasia, 

Adriana Romeiro e Júnia Furtado me encantaram com suas maravilhosas aulas e escritos. 

Regina Horta Duarte, como suas aulas e escritos instigantes, com suas leituras e sugestões 

provocativas me apresentou à história ambiental. Os escritos de Warren Dean inspiraram 

minhas primeiras interrogações sobre os temas que depois pautaram minha escrita. 

 HOMOS - Você, hoje, é um dos nomes atuantes da História Ambiental no 

 Nordeste propriamente falando. Mas o que é, para você, História Ambiental?  

 Fico feliz em poder, dentro de minhas limitações, contribuir, ainda que localmente, 

para a discussão dos temas de história ambiental. Em minas Gerais, quando professor da PUC-

Minas, introduzi o tema no Curso de Relações Internacionais. Lá também, na Estácio de Sá, 

influenciei a inclusão de disciplinas de História Ambiental nos cursos de Turismo e 

Gastronomia, como parte do currículum de História da Alimentação. Em Campina Grande, 

na UFCG onde fui admitido por concurso em 2005, fui pioneiro e fundei em 2006 um grupo 

de estudos chamado” História, Meio Ambiente e Questões Étnicas”, ao qual se juntou em 2007 

a grande amiga e colega Juciene Ricarte Apolinário. Ambos nos dedicamos também à História 

Indígena e a interação tem sido excelente. Por convite e influência de Juciene começamos um 

acordo de colaboração com universidades na Espanha, em Portugal e na França e assinamos 

iniciativas conjuntas em diversos campos. Ministro, semestralmente, disciplinas de História 

Ambiental na Graduação e na Pós. Desde 2007 sou professor e pesquisador vinculado ao 

Programa de Mestrado e Doutorado em Recursos Naturais da UFCG, na área de Ciências 

Ambientais. Em ambos os programas somados, História e Recursos Naturais, já orientei 11 

dissertações de Mestrado e cinco Teses de Doutorado com temas de História Ambiental. 

Todos os anos, a mais de uma década, aprovamos projetos PIBIC com o tema. Tenho ex 

orientandos no Instituto do Semiárido, no Museu Britânico, na Rede Estadual Paraibana, nos 

colégios particulares, etc. Já fui pesquisador do CNPQ na área de História do Brasil com temas 

de História Ambiental e hoje, na atual vigência da bolsa, o sou na Área de Ciências Ambientais. 

Sou dos poucos pesquisadores da área de História a ter bolsa nessa área interdisciplinar. 
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Escrevo, com frequência, em coautoria com biólogos e geógrafos, tenho interesse nessa 

interação colaborativa entre os saberes. Pesquisas botânicas e taxonômicas me encantam. 

Para mim a História Ambiental é um campo temático muito rico por conseguir ampliar a 

discussão historiográfica em direção ao diálogo com outras ciências, tais quais as biológicas e 

físicas. Saberes explicativos não sobrevivem bem no isolamento e não prosperam em sua tarefa 

de explicar se se restringirem aos seus métodos. Cada tradição intelectual se especializou em 

explorar paradigmas que são, com frequência, “pontos cegos” em outras formas de percepção 

cultural da natureza. A história ambiental nos recorda que temos um corpo análogo ao das 

demais espécies, que nossa história é um pequeno interregno na história do planeta, nos 

demonstra que a natureza também pode ser sujeito nos processos históricos. Ela nos tira do 

paradigma antropocêntrico e destrói nossa ilusão de imunidade. 

 HOMOS - Frequente observarmos assuntos como as queimadas na região Norte, 

 em especial na Floresta Amazônica, a tomada do Cerrado pelos latifúndios do 

 agronegócio, e até mesmo o fortalecimento de pseudociências que negam o 

 aquecimento global. Nesse contexto, como você observa o diálogo entre o 

 campo da História Ambiental com a sociedade? Consegue enxergar alguma 

 mudança significativa nos últimos anos? A forma de dialogar e de escrever a 

 História Ambiental é outra? 

 Acredito que a história ambiental consegue fazer a crítica desses movimentos de forma 

muito mais arguta e lúcida do que faz o jornalismo de primeira hora, inclusive, aquele que se 

dedica a divulgação de ciência. Eu presumo, também, que, hoje, especialmente no Brasil, a 

História Ambiental que fazemos difere significativamente da que era produzida nos EUA nos 

anos 1970 e 1980. Fazemos, com frequência, estudos de pretensão explicativa mais reduzida, 

nossos recortes espaciais e temporais tendem a ser menores. Isso se dá, a meu ver, pelas razões 

mais variadas, entre as quais incluo desde a influência de outras correntes teóricas ou 

metodológicas afetas aos micro recortes até a falta de recursos para prospecções e análises 

comparativas mais amplas ou a falta de tradição de trabalho interdisciplinar com saberes 

como o da Botânica, da Zoologia e da Climatologia (e paleoclimatologia), dentre outros. 

Mesmo em campos como a Etnohistória indígena, nos quais o diálogo com a arqueologia, por 

exemplo, seria desejável, nossos esforços nacionais carecem de suficiente incentivo e 

financiamento. 
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 HOMOS – Sabemos que a natureza não é algo inanimado, sem ação, sempre há 

 manifestações que provocam sérias rupturas na forma como lidamos e nos 

 relacionamos como ela. Como você, um historiador ambiental, tem entendido 

 a Covid-19? 

 A Covid 19, Pandemia que afeta hoje a humanidade é comparável a outras, mas, 

também tem suas especificidades. Na minha casa, todos contraímos a doença e dela nos 

recuperamos, não sem sequelas que duraram meses. No meu caso individual e na experiência 

da história vivida dos homens as doenças, desastres humanitários surgidos da forma de gestão 

de eventos naturais, terremotos, etc., nos recordam de nossa vulnerabilidade orgânica análoga 

a de diversas outras formas de vida. O que me parece novidade é que, agora, as razões 

antrópicas da circulação de vírus e bactérias, sua transmissão e circulação me parecem mais 

perceptíveis para além dos círculos acadêmicos, não obstante a visibilidade alcançada pelos 

movimentos e respostas negacionistas. O professor Alfred Crosby, falecido a alguns anos, 

chamava a atenção para estes movimentos em diversas palestras e livros. Sua obra influenciou 

gerações de trabalhos sobre História Ambiental e Pandemias. Temas deste campo de 

discussão, são, não obstante, no Brasil, discutidos por áreas muito variadas para além dos 

campos da História Ambiental. No campo das iniciativas historiográficas, percebo que há, no 

Brasil, uma História da Saúde e da Doença, uma História da Ciência e da Técnica, uma História 

da Biologia, etc. Médicos e biólogos também fundaram de forma independente, associações 

para discutirem a história do seu campo de saber e há periódicos temáticos que historiam em 

cada uma dessas áreas, por vezes, até, sem a colaboração de historiadores acadêmicos. Os 

trabalhos de Stefan Cunha Ujivari e de Maria Elice Berzezinsky Prestes são bons exemplos 

disso. 

 HOMOS – Apesar de não ser tão debatido, a Gripe Espanhola no início do século 

 XX provocou não só temor no Sudeste, mas também em vários estados do 

 Nordeste. Você acha que há um desafio no campo da História Ambiental em 

 desconectar a História nacional do eixo Sul-Sudeste? Acredita que eventos 

 como o da Covid-19 no Brasil vai permanecer sendo associado a áreas mais 

 localizadas no Brasil como São Paulo ou os estados do Nordeste podem ser 

 potencial recortes para futuras pesquisas? 
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 Há uma tradição de relacionar a história do Sudeste a história nacional e a história do 

Nordeste, do Norte e do Sul à História Regional que precisa ser revertida, e, tenho falado disso 

e diversas ocasiões. Percebo, também, um notável desconhecimento dos historiadores do 

Sudeste em relação às particularidades fitogeográficas, étnicas e culturais da Região Nordeste. 

A Caatinga é equivocadamente presumida como um bioma uniforme, e, ecótonos como os do 

Brejo de Altitude e dos Agrestes são absolutamente desconsiderados. Em razão dessas 

desconsiderações e ausências de investimento em pesquisa no Nordeste Interior, acredito, 

essa região será a nova descoberta da historiografia ambiental brasileira. Para mim resulta 

interessante pensar que, no início do século XX no Brasil se fazia revoltas para não se vacinar. 

Hoje faltam vacinas para crianças e as mães protestam por esse crônico atraso no envio das 

mais básicas medicações de prevenção. Isso, entretanto, infelizmente, não impede que haja 

grupos negacionistas e obscurantismos de todos os matizes, vindos, inclusive, de grupos 

econômicos que teriam acesso, caso tivessem interesse, à informação científica séria. Existe 

um negacionismo sofista e intelectualizado, sínico em sua retórica e perverso em seus 

objetivos, inclusive os políticos. Acho que os professores de história têm um compromisso de 

ensinar mais sobre a Gripe Espanhola, sua mobilidade à época, seus deslocamentos no Brasil 

e no Mundo, sua enorme morbidade. Quando estudamos o passado podemos compreender 

necessidades de prevenção presentes. A gripe impactou de tal forma a Faculdade de Medicina 

de São Paulo que foi necessário adiar em um ano a formatura já que toda uma geração de 

médicos residentes havia falecido em campo. O influenza continua entre nós e tem grande 

capacidade de mutação, o que, talvez afortunadamente, não parece ser o caso do Coronavirus, 

outro hóspede que veio para ficar. Cidades grandes demais raramente são saudáveis. Reúnem 

muita gente, consomem muitos recursos, são muito desiguais, tudo isso favorece pandemias. 

O êxodo rural a redução das áreas verdes, a poluição dos ares e das aguas, tudo isso contribui 

para que o cenário seja ainda mais propício a insalubridade. O aquecimento global tem a 

potencialidade de liberar vírus e bactérias com as quais não temos histórico recente de 

convivência. Tudo isso é preocupante. Historiadores como Warren Dean, Alfred Crosby, 

Stephen J. Pyne falaram disso nos anos de 1970 e 1980. 
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 HOMOS – O senhor acredita que o olhar dos historiadores brasileiros após essa 

 pandemia se voltará para outros acontecimentos semelhantes, mas em escalas 

 mais próximas, tais como a Dengue, Zika e Febre amarela?  

 Acho que isso já tem ocorrido. Oriento, na atualidade, uma Tese de Doutorado sobre 

arboviroses em Campina Grande. Nos simpósios da ANPUH passados a tônica girava em torno 

de “História Ambiental e desastres.” A ordem do dia eram as secas e as enchentes. Como dizia 

Mac Bloch, a História é filha do seu tempo. Quando o homem descobriu o tempo geológico 

da Terra, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, igualmente descobriu que a presença humana 

era uma pequena nota de rodapé da última página doe livro da vida planetária. Pra mim, a 

História Ambiental é a consciência historiográfica disso.


