
Simposio de la Sociedad 
Latinoamericana y Caribeña
de Historia AmbientalIX

El istmo y las américas

Invitan  
ESCUELA DE HISTORIA

Primera convocatoria

LIBERIA, COSTA RICA

16 -  20 DE JULIO DE 2018
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PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

A Sociedade Latino-americana e Caribenha da História Ambiental 
(SOLCHA) e a Universidade Nacional da Costa Rica (UNA) 
convocam para o IX Simpósio da Sociedade, que realizar-se-á na 
cidade de Liberia (Costa Rica), de 16 a 20 de julho de 2018. Estão 
encarregados pela organização do simpósio, o Observatório da 
Historia Agroecológica e Ambiental (OHAA), a sede Regional 
Chorotega, o Instituto de Estudos Sociais em População (IDESPO), 
assim como a Escola de História e o Mestrado em História 
Aplicada, da Universidade Nacional. 

Nessa ocasião, SOLCHA visitará a América Central. Esta região 
constitui um dos principais centros de biodiversidade do planeta. 
Com um pouco mais de 500 mil quilômetros quadrados (cerca 
de 0,5 % das terras continentais), estima-se que contém pelo 
menos 9 % da biodiversidade global. A região compreende três 
biomas distintos, dezenas de ecorregiões e mais de trezentas 
formas de paisagens. Apesar de tal riqueza ecológica, prevalece 
a pobreza em mais da metade da sua população. Grande parte 
desta pobreza está concentrada nas áreas rurais, compartilhando 
territórios com áreas protegidas, florestas privadas, terras 
comunais e zonas de monocultivos, dominadas por grandes 
empresas agroindustriais. Neste contexto, a vulnerabilidade 
da região, diante do surgimento de conflitos ambientais e os 
efeitos das mudanças climáticas, tem sido evidente nas últimas 
décadas. A violência ambiental, que se expressa em repressões 
e assassinatos de líderes ambientais, é a ponta do iceberg do 
conflito socioambiental de gravidade especial, enquanto a 
devastação gerada por fenômenos naturais mostra a fragilidade 



social e ecológica da região em face de novos cenários de 
mudanças climáticas. 

Na América Central, a História Ambiental tem muito a dizer 
sobre seus problemas ambientais, bem como suas possíveis 
soluções e caminhos alternativos de mudança no futuro. Neste 
sentido, a SOLCHA 2018 representa a oportunidade de discutir 
sobre a importância de pensar na História Ambiental como um 
local de encontro interdisciplinar, o que permite compreender 
os problemas ambientais através de uma perspectiva integral, 
e também para discutir sua relevância social e sua perspectiva 
aplicada.

O simpósio está aberto à apresentação de palestras, pôsteres 
e, em particular, a formação de mesas que integrem palestras 
com problemas afins. Os eixos temáticos do simpósio são 
diversos, mesmo que sejam apenas indicativos e ilustrativos. 
Além de fortalecer os grupos de discussão consolidados dentro 
da SOLCHA, este simpósio promove, com especial interesse, a 
apresentação de palestras e pôsteres, bem como a organização 
de mesas com características de “cruzamento de ideias” entre 
temas e disciplinas. 

Entre os eixos temáticos de referência estão os 
seguintes:

Cultura da natureza / Agroecologia e Economia Ecológica 
/ Política de Ecologia / Metabolismo Social / Cidades e 
Ambiente / Paisagens e História Ambiental / Estudos 
Agrários, Florestais e Minerais / Teoria e Métodos de 
História Ambiental / Biodiversidade e Conservação / 
Ensinamento da História e História Ambiental / Etnicidade 
e mudança ambiental / Indústria e mudança ambiental / 
Outros.



REQUISITOS DAS PROPOSTAS

Palestra e pôster:  Autor (a) / Instituição / E-mail 
/ Título da proposta / Eixo temático de referência 
/ Resumo (200-500 palavras / Espanhol ou 
Português)

Mesa temática: Coordenador (a) / Instituição 
/ E-mail / Título da proposta / Eixo temático de 
referência / Lista de palestras incluídas e seus 
autores (as) (Entre 3 e 4 palestrantes) / Moderador 
(a) sugerido (a) (Se aplicável) / Resumo (200-500 
palavras / espanhol ou português)

Informação adicional: http://solchacr2018.com/
convocatoria 



Calendário  

Data limite
Envio de propostas para 
mesas temáticas

Até 31 de 
dezembro de 
2017

Envio de palestras e pôsteres Até 31 de 
dezembro de 
2017

Calendário geral
Notificação de aceitação De 10 a 15 de 

fevereiro de 
2018

Publicação preliminar do 
programa

Dia 15 de abril 
de 2018

Confirmação de participação De 01 a 15 de 
junho de 2018

Publicação final do programa Dia 30 de 
junho de 2018

Inversão (Público alvo)

Professores e pesquisadores em geral: US$ 150.
Estudantes: US$ 50

Equipe organizadora: Margarita Torres / Wagner 
Castro / Maximiliano López / Yanina Pizarro 
/ Roberto Granados / Emilio Vargas / José E. 
Cordero / Wainer Coto / Jefferson Porras / 
Roberto Blanco / Carlos Cruz / Yendry Vargas / 
Wilson Picado



 

INFORMAÇÃO:

IX  S imposio  Solcha 2018 Costa  Rica

Simposio  Solcha 2018

simposio.solcha.2018@una.cr

@Solcha2018CR 

h t tp ://solchacr2018.com 


