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Esse simpósio temático propõe abrigar trabalhos com abordagens históricas sobre o contato, 

exploração e usos de recursos naturais no Brasil entre os séculos XVI e XVIII.  Com o interesse 

de explorar diferentes perspetivas, fontes e abordagens, pretendemos ser um espaço de discussão 

para ajudar a diversificar o nosso conhecimento sobre a interação e intercâmbio dos europeus com 

as populações indígenas do Brasil no período moderno, das regiões costeiras ao interior da 

Amazônia; a entender melhor a relação homem-natureza e a relevância dos recursos naturais na 

região dentro desse contexto; bem como identificar aspectos sobre como a presença europeia 

interferiu nas dinâmicas e práticas locais, bem como o contrário. Com enfoque na História 

Ambiental, História Econômica e História das Ciências, buscamos captar propostas de pesquisa 

em diferentes estágios de desenvolvimento, dando especial espaço a abordagens interdisciplinares 

com outras áreas das Humanidades, como os estudos culturais, a antropologia, a sociologia e a 

geografia, para além da biologia, explorando diferentes tempos e espaços a partir das relações 

históricas entre a espécie humana e as não-humanas. Entre os temas a serem explorados estão: 

diferenças da atividade econômica entre a costa e o interior/rios; caça e consumo de animais 

aquáticos dos rios e do mar; técnicas de pesca, tipos de peixes, e volume e formas de consumo; 

adaptação do espaço para as novas formas de consumo; exploração e usos de plantas e outros 

recursos naturais. 
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