
 

 

 

 

 
CALL FOR PAPERS 

As Culturas Históricas da Água em meios Áridos e Semiáridos observadas 
através dos Processos de Conservação da Água e dos Solos 

Leituras geohistóricas e metodologias de investigação 

Data: 5-7 Maio de 2016 - Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – Anf. III 

 

Secções 

1. Etnotecnologia e Memórias da Água na sua relação com os Processos de 

Conservação da Água e dos Solos (CAS) 

2. A CAS - Percursos de Investigação em Estudos de História Ambiental 

3. Estudos de Caso e Metodologias de Investigação - Leituras Geohistóricas 

 

Linhas temáticas 

1. A utilização hidrológica de um território – Modo de acesso aos recursos por parte 

das comunidades 

2. Os sistemas de CAS observados através das linhagens técnicas 

3. Os sistemas de CAS enquanto processos gerados / geridos localmente 

4. A lógica dos sistemas de CAS e os códigos sociais – Uma estratigrafia identificada 

pelos equilíbrios, tensões e conflitos 

 

Data para a submissão de propostas de comunicação: 7 de Março – 22 de Abril de 2016 



O Colóquio Internacional «As Culturas Históricas da Água observadas através dos Processo e 

de Conservação da Água e dos Solos - leituras geohistóricas e metodologias de investigação» 

inscreve-se na linha programática de Colóquios do Projeto em Rede - «As Culturas 

Históricas da Água em Meios Áridos e Semiáridos» 

 

Identifica-se este Projeto com a expressão de uma dinâmica de diálogo e de partilha de 

experiências entre investigadores e linhas de investigação argelinos e portugueses, numa 

perspetiva do reconhecimento integrado do universo das culturas históricas da água. 

O presente Colóquio dá sequência a outros dois - o Colóquio «A Água e a sua Cultura nas 

Áreas Saharianas que teve lugar em Adrar - Argélia - em Fevereiro de 2013 e o Colóquio 

«A Água Conta o Social - As Culturas da Água nas Áreas Transmediterrânicas e Saharianas 

(sécs.XIX-XX) - que decorreu em Lisboa em Janeiro de 2014. Um dos quadros referenciais 

para a investigação, no âmbito das Culturas Históricas da Água, é o que representa a 

gestão da Conservação da Água e dos Solos (CAS), como uma das suas matrizes analíticas. 

Os cientistas sociais e os geocientistas, enquanto investigadores, promotores de reflexão e 

parceiros dos decisores, têm redimensionado as conceções metodológicas centradas no 

estudo das culturas da água. 

 

Neste contexto, a desmultiplicação dos estudos de caso nas duas últimas décadas, 

maioritariamente inscritos na área dos estudos pós-coloniais, desenvolveu uma dimensão 

de permeabilidade histórica e um novo inter-face em relação às problemáticas expressas 

no âmbito da gestão da conservação da água e dos solos e respetivos agro-sistemas, 

através da recuperação de um corpo de práticas, entendidas como técnicas tradicionais, 

inscritas em lógicas e dinâmicas comunitárias num determinado hidro-território 

construído através da adoção/ adaptação de práticas endógenas e exógenas e dando 

origem a um determinado modo de produção do espaço. 

Os sistemas hidráulicos historicamente observados impregnam a paisagem e ordenam-na 

segundo modelos dinâmicos. 

 

É esta diversidade que os historiadores devem ler numa dupla dimensão - a que identifica 

e reconhece as diferentes expressões culturais estudadas através do binómio cultura 

material - cultura imaterial da água e a que lança pontes entre culturas e processos 

históricos diferenciados, estruturando o conhecimento através do diálogo e da partilha de 

saberes, num quadro correspondente à gestão social da água e das representações que 

emergem das diferentes comunidades. 

  



Comissão Organizadora 

Isabel Moreira Ribeiro (UL, CH-ULisboa) 

Luís Ribeiro (UL, IST) 

Pedro Inácio (Museu da Água da EPAL) 

 

Comissão Científica 

Hermenegildo Fernandes (UL, CH-ULisboa) 

Mahmoud Debabeche (Universidade de Biskra) 

Lazhar Benbrahim (Agence de Bassin Hydrographique Sahara) 

 

Parceiros 

Embaixada da República Democrática e Popular da Argélia 

Universidade de Biskra, Argélia 

Agence de Bassin Hydrographique Sahara 

 

Contactos: 

 isabelmoreiraribeiro@gmail.com; centro.hist@letras.ulisboa.pt;  
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