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#4
resumo

A Histó ria do Ambiente (Environmental History) debruça-se sobre o passado das
sociedades humanas, e tem nelas o seu objeto de estudo. Neste campo acadé mico
interdisciplinar sã o analisadas as suas relaçõ es com variá veis naturais e
antropogé nicas, locais, regionais e globais, que compreendem toda o universo
ambiental. Estudam-se as formaçõ es socioecoló gicas numa perspetiva histó rica. E nesse
quadro que ela se distingue da Histó ria Ecoló gica (Historical Ecology), com a qual
partilha uma abordagem cronoló gica, mas à qual interessa sobretudo a evoluçã o das
populaçõ es de espé cies nã o-humanas e dos ecossistemas.
Num projeto que se deté m sobre a histó ria contemporâ nea das pragas agrıćolas no Sul
da Europa, alguns insetos foram identi icados como sujeitos de surtos e episó dios de
invasã o, com impactos econó micos, ecoló gicos e no bem-estar das populaçõ es. Alguns
desses fenó menos foram induzidos por açõ es humanas (e.g transferê ncia de
organismos, alteraçõ es do uso do solo combinados com condiçõ es climá ticas) e geraram
respostas culturais, cientı́ icas e polıt́icas.
Os estudos desenvolvem-se em torno de emblemá ticas espé cies invasoras, conhecidas
pelo seu impacto no passado, entre eles a lapa das laranjeiras, a formiga Argentina, a
iloxera e os gafanhotos. Integram-se fontes diversas numa aná lise espá cio-temporal,
com recurso a ferramentas digitais e constró i-se uma narrativa histó ria para diversas
geogra ias e perıo
́ dos de tempo. Apresentam-se agora alguns resultados e convida-se a
audiê ncia a contribuir com criticas e sugestõ es.
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notas biograficas
´

Ana Isabel Queiroz (IHC/FCSH-NOVA) é doutorada em Arquitetura Paisagista (FCUP),
mestre em Etologia (ISPA, Lisboa) e licenciada em Biologia (FCUL). Desde 2009, é
investigadora contratada na Faculdade de Ciê ncias Sociais e Humanas atravé s de
programas inanciados pela Fundaçã o para a Ciê ncia e Tecnologia: Investigador Ciê ncia
(2009-2013) e Investigador FCT (2013-2019). Nos ú ltimos anos, publicou vá rios livros,
capıt́ulos de livros e artigos cientı́ icos em revistas nacionais e internacionais sobre
temas de Humanidades Ambientais e Humanidades Digitais.
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