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Nos últimos anos, a História Rural tem vindo a abandonar quer o seu foco analítico 
predominantemente nacional e local, quer uma perspectiva interpretativa demasiado 
centrada na Europa e no Ocidente. É uma evolução muito positiva, que nós 
pretendemos reforçar com este congresso, ao escolhermos como temática central a 
relação entre os velhos e os novos mundos.  

Essa relação entre civilizações e culturas de diferentes partes do globo tem produzido 
ao longo dos últimos 500 anos múltiplos efeitos na agricultura, na propriedade, nos 
recursos naturais e nas sociedades rurais. Ela tem sido responsável pela circulação de 
pessoas, plantas, animais e doenças; pela transferência de técnicas, saberes, 
instituições e normas jurídicas; pela mudança de hábitos alimentares; por novos usos 
dos solos e pela transformação da paisagem; por processos de apropriação e 
expropriação extensiva de direitos de propriedade, uso e posse da terra; por alterações 
nos mercados de produtos e de factores (terra, capital, trabalho) a uma escala global. 

A crescente atracção pelo estudo destas dinâmicas globais está também na origem de 
alguns dos principais desafios teóricos, metodológicos e historiográficos que hoje se 
colocam à história rural. Por um lado, porque requer e facilita um maior diálogo entre 
historiadores de vários continentes. Por outro lado, porque tende a transformar a 
história rural de uma área disciplinar específica num campo de estudos alargado, onde 
convergem os interesses de várias outras disciplinas: desde a história ambiental à 
história cultural, desde a história social à historia do direito, desde a história 
económica à história da ciência, entre outras. 

Esta preocupação de abrir e globalizar os estudos de história rural, no duplo sentido 
histórico e historiográfico, constitui a linha de orientação dominante deste congresso 
internacional, que alberga simultaneamente o VI Encontro Rural RePort e o XV 

Congreso de Historia Agraria de la SEHA, e que terá lugar em Lisboa, Portugal, no 
ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), nos dias 28, 29 e 30 de Janeiro de 
2016.  

O congresso está aberto à participação de especialistas de qualquer país do mundo, 
qualquer área disciplinar e qualquer época histórica. Admitem-se três línguas de 
trabalho: português, espanhol e inglês. 

A partir deste momento, está aberto o período para apresentação de propostas de 
painéis. Haverá dois tipos de painéis: plenários e paralelos. Os painéis plenários (em 



número máximo de três) deverão incidir sobre as temáticas centrais do congresso, 
acima enunciadas, e deverão também privilegiar a diversidade nacional e institucional 
dos participantes e dos estudos de caso. Os painéis paralelos têm geralmente um 
enfoque mais específico e um número menor de participantes, podendo ou não incidir 
directamente sobre as temáticas centrais. Em ambos os casos, são muito bem-vindas 
propostas de painéis de discussão teórica ou metodológica, e painéis com uma 
dimensão comparativa ou transnacional. As propostas que não forem admitidas como 
painéis plenários, poderão ser posteriormente reconvertidas para painéis paralelos por 
sugestão da Comissão Organizadora. 

As propostas deverão ser apresentadas em formulário próprio (disponível no site do 
congresso) e enviadas para o email lisbon2016rh@gmail.com até ao próximo dia 08 
Novembro 2014. A decisão sobre as propostas aceites será divulgada até 20 de 
Dezembro.  

 

 

 

Comissão Organizadora:  

José Vicente Serrão (coordenador), ISCTE-IUL  

Dulce Freire, Universidade de Lisboa 

Lourenzo Fernández Prieto, Universidade de Santiago de Compostela 

Rui Santos, Universidade Nova de Lisboa 

 

Organização: ISCTE-IUL, Rural RePort, SEHA 

 

+ info:  

http://lisbon2016rh.wordpress.com/ (conference site) 

http://www.iscte-iul.pt/ (ISCTE-IUL) 

http://histruralpt.wordpress.com/ (Rural RePort) 

http://www.seha.info/ (SEHA) 

 

 

 


