GUIÃO DO SEMINÁRIO
OS TRABALHOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM 2 ACTIVIDADES:
1ª.
Visita interactiva à região para conhecimento, sob uma
perspectiva antropológica;
2ª.
Seminário/mesa
redonda
sobre
a
importância
da
Antropologia como um instrumento para o desenvolvimento e a
avaliação dos seus estudos elementares e aprofundados no
momento actual em Angola,

Desenvolvimento da 1ª actividade:
1. Leituras do Espaço e do Tempo no Deserto;
2. Visita a um sambo, para apreciar o ritual que antecede a
tarefa de mugir as vacas e o manejamento do gado na
ocasião, prova do omavele;
3. Visita a um cemitério Kimbar, informações sobre o mesmo e
outros cemitérios existentes;
4. Visita às ruínas de uma destilaria de aguardente-de-cana
operada com trabalho escravo, lendas que se referem ao
local e informação sobre a economia da região nos finais
do séc. XIX e princípios do séc. XX. A antropologia
económica da região na actualidade;
5. Visita
aos
arenitos
ciclópicos.
Almoço
de
confraternização com a população local. Músicas e danças
da região.
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Desenvolvimento da 2ª actividade:
1. Apresentação dos temas pelos palestrantes – 8 temas de
15 minutos cada – 2 horas, seguidas de intervalo de 30
minutos;
2. Discussão
dos
temas
em
grupos
de
análise
desenvolvimento – 2 horas, seguida de almoço;

e

3. Almoço – 2 horas
4. Leitura
das
conclusões
dos
desenvolvimento, apreciação e
conclusões finais.

grupos
de
análise
discussão colectivas

e
e

5. Confraternização

Proposta de temas a abordar no seminário:
1. Os estudos antropológicos após a independência:
a. O que se fez,
b. Quem fez,
c. Em que condições.
d. A criação
médios),

dos

estudos

regulares

(superiores

e

i. Quem trabalha nesta disciplina,
ii. Justifica-se o alargamento para outros níveis
de ensino?
e. Dificuldades que antecederam a sua criação,
f. Dificuldades que enfrenta actualmente,
g. Dificuldades que perspectiva para o futuro,
h. Soluções que se propõem.
2. A licenciatura em Antropologia na Faculdade de Letras e
Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto – um
grito sem eco!
a. Oportunidades
neste curso,

profissionais

para

os

licenciados

b. O que a sociedade sabe sobre esta ciência,
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c. O que conhecem os organismos públicos sobre a sua
utilidade,
d. Quem deve conhecer os objectivos e a importância da
Antropologia.
e. Divulgação da visão antropológica na realidade da:
i. Saúde,
ii. Direito
iii. Educação
iv. Administração Pública,
v. Turismo
vi. Economia
vii. Produção e Consumo
viii. Ambiente – ecologia
ix. Ordenamento urbano e ordenamento territorial
x. Programas de Desenvolvimento – desenvolvimento
sustentável.
3. Conclusões – A Relevância dos Estudos Antropológicos em
Angola
a. Propostas para expansão, divulgação e intervenção
na sociedade.

Njambasana, 15 de Janeiro de 2010
Samuel Aço – Antropólogo
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