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Prefácio

Finalmente! Enfim podemos contar com uma obra, por muito tempo
aguardada, sobre a história dos sertões brasileiros sob diferentes interpretações e variedade de olhares. O sertão, há muito analisado na teoria social
brasileira, recebe nesta coletânea enfoques ambientais e literários, incluindo
excelente discussão comparativa com a história da “fronteira” dos Estados
Unidos. Por isso, reafirmo: finalmente uma obra com essa importância está
disponível em suas mãos neste momento! Vastos sertões: história e natureza na
ciência e na literatura, livro organizado por Sandro Dutra e Silva, Dominichi
Miranda de Sá e Magali Romero Sá, representa uma significante iniciativa ao
retomar a história de uma “região” tão marcadamente brasileira.
Considero a organização desta coletânea muito bem-sucedida. Uma
bem-aventurança, no sentido de que todos os autores contribuíram para o
resultado final da obra. Procuraram esclarecer importantes perguntas comuns. Como podemos entender o sertão? E especialmente o Cerrado, que
ocupa grande parte da obra e aparece em diálogo frequente com questões
ambientais? Como a literatura e a historiografia ajudam a compreender o
povoamento dessa região? Como podem ser interpretados os processos de
expansão da fronteira Oeste na história mais ampla do Brasil?
Vastos sertões procura responder a essas questões por meio do diálogo
interdisciplinar envolvendo especialistas de diferentes áreas, como História
Ambiental, História das Ciências (com atenção específica aos relatos de viajantes), História Política, Intelectual e outros campos do saber que se dedicam a estudos comparados (interamericanos e com outras partes do Brasil),
bem como críticos da literatura brasileira. O resultado é uma coleção valiosa
e esclarecedora de ensaios que exploram os vastos sertões do Brasil.
O uso do termo “vastos” é muito apropriado aqui. Ele implica a ideia da
abundância – um tema de igual importância na história do Oeste dos Estados Unidos, especialmente na imaginação dos pioneiros sobre o ambiente
natural. Os pioneiros americanos e brasileiros se fundamentaram na crença
da terra da provisão, cujos recursos naturais seriam inesgotáveis. Como podemos compreender melhor esse conceito? Este livro oferece algumas análises interessantes e úteis, baseadas em trabalhos clássicos de Capistrano de
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Abreu, Cassiano Ricardo, Graciliano Ramos, dentre outros, para fazer-nos
pensar nas implicações ambientais, históricas e literárias da ideia do “sertão” em sua vastidão. Mas o conceito continuou a ter peso político. A ideia
da abundância no Oeste foi central nas políticas dos governos dos presidentes Getúlio Vargas, nas décadas de 1930 e 1940 (A “Marcha para o Oeste”
e o Estado Novo); Juscelino Kubitschek, na década de 1950 (“50 anos em
5”); e João Figueiredo, na década de 1980 (“Nossa Natureza”). Temos a base
histórica desse conceito muito bem explicada nesta obra.
Onde está o Oeste brasileiro? Lamentavelmente os historiadores do Oeste dos Estados Unidos estabeleceram furiosas batalhas acadêmicas para determinar onde começou o West, ou onde e quando terminou a Frontier. No
Brasil, do mesmo modo, tais questões podem ser problemáticas. Esta coletânea procura relacionar esses conceitos a um termo muito utilizado nos estudos sociais brasileiros: “sertão”. Um sertão que se apresenta como ambientes
variados da fronteira e do Oeste em temporalidades distintas, que nos ajuda
a compreender os processos de ocupação do Cerrado com seus enredos de
violência, estabelecimento de fazendas e cidades, destino de viagens científicas, desenvolvimento/enfrentamento dos recursos naturais, dentre outros
temas. O sertão também como parte dos projetos de interiorização, integração
e modernização nacional, especialmente na agricultura, mineração e indústria
– temas recorrentes e explicados nesta coleção de artigos.
Creio que os leitores apreciarão este trabalho! Terão a oportunidade de
conhecer elementos importantes da história regional, nacional e comparativa do Brasil. E a coletânea veio em um momento oportuno. Posso até dizer: é
a hora certa para este livro, especialmente para os historiadores das Américas,
interessados nos temas ambientais, no desenvolvimento regional e nacional,
nas conexões entre regiões e nações em perspectivas transnacionais e comparativas. Congratulo os organizadores, os autores e os editores por produzirem este excelente volume. Finalmente temos obra tão necessária. Esperamos que outros historiadores e pesquisadores acompanhem este roteiro
exploratório da história regional e ambiental, seguindo as trilhas do sertão
brasileiro, apresentando outras vastidões de forma comparativa. Livros assim são ansiosamente aguardados.
Sterling Evans
Universidade de Oklahoma, EUA
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