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Seminários do Centro de Estudos do Deserto – CE.DO
2º Seminário – 5 e 6 de Fevereiro de 2010
A RELEVÂNCIA DOS ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS EM ANGOLA

PROGRAMA
4 de Fevereiro : chegada dos participantes ao Namibe/Kuroka
5 de Fevereiro : conhecimento interactivo da região
6 de Fevereiro : apresentação das opiniões dos participantes; análises decorrentes
7 de Fevereiro : regresso dos participantes

Os Seminários do Centro de Estudos do Deserto, organizados em Njambasana/Kuroka
(Namibe), têm como objectivo reunir de forma regular investigadores, especialistas e outros
interessados em questões relacionadas com o contexto das regiões áridas – desérticas e
semi‐desérticas, em particular do deserto do Namibe.
O segundo seminário organizado no âmbito deste ciclo, sobre A Relevância dos Estudos
Antropológicos em Angola, tem como objectivo reunir investigadores na área das Ciências
Sociais – em particular da área da Antropologia – para apresentar e debater assuntos
relacionados com o estado dos estudos antropológicos em Angola, a sua importância na
actualidade e as perspectivas de futuro.
Os estudos antropológicos e etnográficos em Angola são herdeiros de uma memória literária
anterior à Independência, relativamente vasta e diversificada, às vezes olhada com suspeita,
mas que deve ser relida com uma visão actual, pois contém elementos de estudo de
inegável valor.
Após a Independência, cientistas e outros investigadores dedicaram‐se com afinco ao estudo
do saber antropológico no seu próprio espaço, mas todas as condicionantes sobejamente
conhecidas, tornaram essa tarefa difícil, senão penosa. E os resultados são exíguos se
tivermos em conta a vastidão do que há para saber sobre os angolanos e as suas culturas,
antes que estas se esfumem no turbilhão da globalização, a mundial e a local.
Estudos antropológicos formais, conducentes à Licenciatura em Antropologia, existem
apenas há seis anos, inseridos na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade
Agostinho Neto. O curto espaço de tempo de funcionamento desta formação, e a própria
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instabilidade por que tem passado aquela faculdade, permitem que lhe confiramos um
carácter experimental, ou antes, de ensaio.
O desconhecimento geral que a sociedade tem do objecto e acção do saber antropológico,
não permitem uma maior expansão destes estudos e confinam a escola, estudantes e
mestres ao relicário das curiosidades.
Procuramos com este Seminário trazer à luz do dia aspectos pertinentes da actualidade
angolana que só a visão antropológica pode analisar e explicar, demonstrando que os
estudos antropológicos são imprescindíveis nesta fase da reconstrução e desenvolvimento,
sejam eles realizados no campo, em gabinetes ou na escola.
O facto deste encontro se realizar em Njambasana/Kuroka, uma das muitas regiões pouco
estudadas pela antropologia e pela etnografia no nosso país, apresentando características
ímpares no que respeita às comunidades em presença, à sua história, cultura e consciência
ecológica, deve tornar mais rico o debate e as perspectivas de trabalho que ali se venham a
desenvolver e apontar para linhas concretas de estudo das comunidades locais.
Para isso, logo no primeiro dia de trabalhos teremos uma visita, sob olhar antropológico, à
região em verdadeira interacção com os nossos anfitriões. No segundo dia, realizam‐se as
apresentações e os debates, procedendo‐se aos registo das participações. As comunicações,
bem como outros materiais produzidos, serão divulgados através do site do CE.DO
(www.ce‐deserto.com) e disponibilizados pelo Centro.
É IMPORTANTE A INSCRIÇÃO DOS INTERESSADOS ATÉ 6 DE JANEIRO DE 2010 PELO EMAIL
ce.deserto@gmail.com
O VALOR DA INSCRIÇÃO É DE 15.000,00 KWANZAS, SENDO O DEPÓSITO EFECTUADO NA
CONTA BANCÁRIA: BFA 0528/34621292 E COBRE AS DESPESAS DE ALOJAMENTO E
ALIMENTAÇÃO
NOS
DOIS
DIAS
DO
SEMINÁRIO
E
O
TRANSPORTE
NAMIBE/KUROKA/NAMIBE.

Namibe, Dezembro de 2009

PELO CENTRO DE ESTUDOS DO DESERTO – CE.DO
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ACONSELHAVEL QUE OS PARTICIPANTES TRAGAM TOALHA, ROUPA
DE CAMPO, TÉNIS OU BOTAS, LANTERNA E PILHAS
E REPELENTE DE INSECTOS

Inscrição 15.000,00 Kwanzas
ENVIAR ESTA FICHA JUNTAMENTE COM O BORDERAU DO BANCO ATÉ
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DE JANEIRO DE

2010

Conta BFA : 0528/34621292
ENDEREÇOS

:

– ce.deserto@gmail.com ;
CAIXA POSTAL Nº 305 – NAMIBE ;
CAIXA POSTAL Nº 18 301 – LUANDA ;
TELEFONES : 923 317 404 / 912 820 862
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