UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES
Apresentação
O Laboratório de Ciências Sociais e Humanidades (LAB) é uma unidade de pesquisa dedicada
às Ciências Sociais e às Humanidades da Universidade Católica de Angola.
Criado em Março de 2017, o LAB procura promover abordagens multi, inter e transdisciplinares,
sobretudo nos domínios das Ciências Sociais e Humanidades, de cariz fundamental e aplicado.
Para tal, o LAB propõe-se a colaborar com a comunidade académica da UCAN e, desse modo,
capitalizar o património de conhecimentos e experiências da Instituição.
Dada a sua filosofia de abertura à sociedade, de reconhecimento do valor de sistemas de saber
e conhecimento não académicos e dado o seu compromisso para com modos de
desenvolvimento societal solidário, justo e participativo, o LAB atribui especial importância ao
trabalho com organizações e comunidades da sociedade civil, bem como com redes e
organizações que partilhem a mesma filosofia de âmbito continental e internacional.
MISSÃO
O LAB pretende constituir-se como um centro de pesquisa multidisciplinar, interdisciplinar e
transdisciplinar de referência nacional e internacional no estudo e na produção de conhecimento
da vida social contemporânea.
O LAB tem por objectivo desenvolver, promover e divulgar pesquisa científica fundamental e
aplicada, bem como contribuir para a formação académica e científica e pessoas e entidades. As
suas actividades desenrolam-se estritamente nos âmbitos científico e cultural e são
independentes de filiações partidárias e vínculos confessionais.
ATRIBUIÇÕES
O LAB tem as seguintes atribuições gerais:
a)

organizar, realizar, divulgar e promover projectos de pesquisa científica fundamental e

aplicada;
b)

organizar, realizar, divulgar e promover actividades de pesquisa científica fundamental e

aplicada;

1

c)

contribuir para a formação nos domínios das Ciências Sociais e Humanidades e nos

domínios da pesquisa fundamental, aplicada e metodológica.
d)

Publicar e disponibilizar, através de meios diversos, os resultados dos projectos

desenvolvidos no seu seio;
e)

estabelecer parcerias com instituições congéneres, de cariz académico e civil, nacionais

e internacionais;
f)

contribuir para a crescente internacionalização da UCAN e para o reforço da projecção

do conhecimento construído no Continente e em Angola, em particular.
Centro de Documentação e Banco de Memória
O Centro de Documentação foi criado com vista a apoiar o acesso à informação por membros da
comunidade académica e parceiros do LAB, para além de representar um ponto de encontro
entre a equipa do LAB e parceiros.
O Centro terá uma base de dados com os registos da documentação existente, bem como um
acervo electrónico constituído por ebooks e outras peças de informação.
A abertura do Centro está prevista para o final de Julho de 2017, coincidindo com a abertura do
II Semestre do ano lectivo 2017.
O Banco de Memória – registo de todas as actividades promovidas pelo LAB ou nas quais o LAB
seja solicitado/convidado a partiipar - visa contribuir para criar uma cultura de responsabilidade
individual e colectiva relativamente às actividades de pesquisa e constituir um acervo de
informações complementares sobre esses eventos
O Banco de Memória conterá informação sob a forma de textos, posters, fotografias, vídeos,
apresentações em power point, entre outras.
Linhas de pesquisa científica.
A definição das linhas de pesquisa científica reflecte o esforço de desenvolvimento da
comunidade da UCAN. Está, igualmente, prevista a colaboração e cooperação com outras
instituições do ensino superior e centros de pesquisa nacionais e estrangeiros. Tal preocupação
pretende responder, essencialmente, aos imperativos de colaboração que hoje marcam os
processos de produção de conhecimento científico, bem como ao imperativo de projecção
nacional e internacional do conhecimento produzido no âmbito da UCAN.
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A actividade científica do LAB prevê, ainda, a realização de estudos e pareceres solicitados por
entidades públicas e privadas nacionais e internacionais. Nesse sentido, o LAB pretende
gradualmente constituir-se como uma base de conhecimento relevante que poderá contribuir
para o estudo, análise, formulação e acompanhamento de políticas públicas por parte de actores
e responsáveis públicos.
Linhas de pesquisa
LI 1 – Epistemologia e a construção do conhecimento na contemporaneidade: representação,
conhecimento e poder
LI2 – A globalização e os desafios sociais contemporâneos
LI3 – África no mundo
LI 4 – A sustentabilidade e a ética
LI 5 – Construção societal e desenvolvimento humano
Descrição das linhas de pesquisa
LI 1 - Epistemologia e a construção do conhecimento na contemporaneidade: representação,
conhecimento e poder
Tendo por ponto de partida a análise crítica da(s) história(s) das ideias, bem como a produção
historicamente situada e culturalmente condicionada de conhecimento, esta linha de pesquisa
procurará interrogar os dilemas e impasses que as configurações pós-modernas, pósestruturalistas e pós-coloniais geraram no que se refere às possibilidades de compreensão da
experiência de sujeitos e processos históricos a partir de distintos lugares de enunciação. Estas
interpelações podem, por seu turno, ser recolocadas como uma revisitação de determinados
conceitos e suas relações, tais como as noções de identidade, de intercultural, de hibridação e
de transcultural. Focar-se-á, portanto, a possibilidade de se pensar a diversidade epistemológica
em termos de comunalidade, ou de arquivo comum, cujas activações – contingenciais e
selectivas – condensam opções e identidades particulares em dinâmicos processos de
reactualização e, mais relevante ainda, de reposicionamento face ao outro.
Esta linha apresenta os seguintes tópicos de análise:
. Os processos de construção de conhecimento no contexto da história(s) das ideias.
. O pós-moderno interrogado pelo pós-colonial.
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. A diversidade epistemológica e os etnocentrismos.
. Entre a colonialidade e a comunalidade.
. Regimes ontológicos e configurações epistémicas: identidades em questão.
. A filosofia produzida em África: uma abordagem hermenêutica e histórica.
LI 2 - A globalização e os desafios sociais contemporâneos
Constituindo a globalização uma realidade inescapável das sociedades, esta linha de pesquisa é
especialmente vocacionada para interrogar os desafios que esta coloca quer a nível político,
quer a nível social, quer a nível cultural. Tal problematização deverá, por seu turno, ser
formulada no seio de uma análise trans-escalar que permita dar visibilidade às complexas
relações entre sociedades, instituições, políticas e discursos que atravessam o local, o nacional
e o global.
Esta linha apresenta os seguintes tópicos de análise:
. Novas e velhas desigualdades no contexto da globalização.
. Desafios ambientais.
. Formas de integração política e económica regional.
. Movimentos sociais e o transnacional.
. A produção cultural no seio da globalização.
. A integração de África no contexto da globalização.
. A integração de Angola no contexto da globalização.
. A geopolítica contemporânea.
LI 3 - África no mundo
Esta linha de pesquisa engloba duas componentes. Em primeiro lugar, mapear e desconstruir
aquelas que foram historicamente as representações hegemónicas sobre o Continente Africano
no mundo. Em segundo lugar, pretende-se dar conta de África contemporânea e do seu papel e
contributos em termos da sua história, do seu desenvolvimento e das suas criações e produções.
Esta linha apresenta os seguintes tópicos de análise:
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. A construção do Estado e da Nação no contexto das rupturas determinadas pelas lutas
anticoloniais do século XX.
. Teorias sobre o Estado-Nação africano contemporâneo.
. Sociabilidades e inovação social.
. Modelos de desenvolvimento económico e integração no sistema mundo.
. Formas e práticas contemporâneas de Arte.
. Práticas cidadãs e formas de participação.
. Experiências de paz e reconciliação.
. Religiões e espiritualidades.
LI 4 - A sustentabilidade e a ética
A sustentabilidade da vida é um tema que tem ganho protagonismo crescente nas últimas
décadas. Motivado, em grande medida, pelos desafios colocados pela globalização, este tema
tem sido acompanhado por uma crítica aos modelos de desenvolvimento dominantes e pela
identificação e recuperação de valores e práticas culturais assentes na ideia de cuidado – para
com o planeta e para com o Outro.
Esta linha apresenta os seguintes tópicos de análise:
. Ecologia e modelos de desenvolvimento económico.
. Recursos naturais, poluição e violência: reinventar a qualidade de vida.
. Pobreza, exclusão e marginalização social.
. O papel ético das ciências sociais e das humanidades.
LI 5 - Construção societal e desenvolvimento social e humano
Esta última linha de pesquisa visa explorar as principais esferas que estruturam a vida colectiva
e que se afiguram essenciais no que diz respeito ao desenvolvimento social e humano.
Privilegiando-se o diálogo entre as dimensões sincrónicas e diacrónicas, enriquecidas através
dos contributos advindos de uma perspectiva comparativa, ela incluirá temas diversos, tais como
a educação, a saúde, a justiça, a segurança alimentar e modelos de inclusão no seu sentido
mais lato, entre outros temas.
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Esta linha apresenta os seguintes tópicos de análise:
. Sistemas educativos e projectos pedagógicos
. O valor da educação na contemporaneidade: potenciais e limites
. Formas de acesso à educação
. Sistemas de saúde e saúde pública
. A saúde: entre o direito e a comodificação
. Formas de acesso à saúde
. Sistemas de justiça e resolução de conflitos
. A produção sociológica do direito
. Formas de acesso à justiça
. A actualidade mundial de um desafio: a soberania alimentar
. Problemas e experiências inovadoras no campo da soberania alimentar
. Significados de inclusão: modelos e experiências.
Produção científica
Gomes, Catarina Antunes, 2017, «On freedom, being and transcendence: the quest for relevance
in higher education». A publicar em KRONOS. Western Cape University, South Africa
Gomes, Catarina Antunes; Abreu, Cesaltina, 2017, «Who needs citizenship just to pay taxes?». A
publicar na obra colectiva do projecto internacional «Taxation and State Formation». PARI –
Public Affairs Research Institute, Johannesburg, África do Sul.
Pesquisas em preparação
 Que medo é esse?
 Espaços e sociabilidades
Estas duas pesquisas encontram-se em fase de
a) identificação de “peers” e estabelecimento de contactos personalizados com eventuais
participantes nas duas pesquisas, recolha de contribuições e de referências
bibliográficas
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b) Preparação da apresentação pública das 2 pesquisas:
c) Início da implementação da pesquisa Espaços e Sociabilidades
 Falar e Viver a Paz
Projectos em curso
1 -Revisão curricular da Licenciatura em Sociologia
Em estreita colaboração com a direcção da Licenciatura em Sociologia (?) e da direcção da
Faculdade de Ciências Humanas, e de acordo com solicitação prévia da Reitoria, o LAB tem
conduzido um processo de avaliação e relançamento do referido curso.
O projecto destina-se a elaborar uma nova proposta curricular a ser submetida ao Ministério do
Ensino Superior no início de 2018.
2 - Elaboração de projecto de dinamização do CENSOP
De acordo com solicitação prévia da Reitoria, o LAB tem conduzido, igualmente, uma reflexão
sobre os possíveis caminhos de dinamização e relançamento do CENSOP. Esta reflexão tem
contemplado as necessidades de formação técnica e científica do CENSOP de forma a que este
possa afigurar-se no futuro como uma plataforma especializada em metodologias quantitativas
que possa servir a UCAN, bem como outros actores.
Neste âmbito, está em preparação uma pesquisa de opinião sobre as próximas eleições em
Angola, marcadas para 23 de Agosto; este projecto tem como base uma parceria entre o LAB e
o CID (Centro de Pesquisa em Direito da UCAN) e será articulado com as actividades de
Educação Cívica e de Observação Eleitoral no âmbito do OBEA (Observatório Eleitoral
Angolano) e a sua unidade de Género
3 – Ciclo de Debates
Proporcionar a criação de um grupo alargado de debate e reflexão sobre temas importantes para
a academia e a sociedade angolana, e simultaneamente contribuir para reforçar/fortalecer uma
cultura de debate, de argumentação, exposição pública de ideias e troca de opiniões.
Espera-se como efeito adicional, promover o gosto pela leitura e contribuir para melhorar o nível
de literacia entre discentes e docentes
O público-alvo são estudantes e docentes da UCAN, mas o projecto estará aberto à participação
de parceiros nos projectos promovidos pelo LAB e daqueles em que o LAB esteja envolvido.
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A cada semestre/ano serão eleitos temas e escolhidas obras para discussão num encontro
mensal; os interessados inscrevem-se e receberão apresentação/ressenção da referida obra.
Após cada sessão, será elaborado um Memorandum com as opiniões, críticas e outras
contribuições dos participantes sobre a obra em discussão.
4 - Conferência Internacional CODESRIA
O LAB apresentou, a 12 de Junho de 2017, candidatura à call ‘Doctoral schools, Re-building
scholarly infrastructures and academic communities in the Social Sciences and Humanities in
African Universities’ do CODESRIA.
5 – Ciclo de seminários ‘’As vozes das novas gerações”
O ciclo de seminários ‘As vozes das gerações’ visa criar um espaço público em que jovens
licenciados na área das ciências sociais e humanidades possam apresentar e debater os seus
trabalhos de pesquisa. Pretende-se, desse modo, promover a participação e a visibilidade de
jovens académicos angolanos e do conhecimento que é produzido no país.
A cada semestre, serão convidados jovens investigadores e organizado um calendário para este
ciclo de seminários.
6 - Organização de um número especial da Revista Lusotopie dedicada às eleições angolanas
O LAB encontra-se, de momento, a organizar um projecto para a publicação de um número
especial da revista Lusotopie dedicado à temática da democracia e das eleições em Angola.
7 – Organização de um Caderno dedicado a Angola (eventualmente numa perspectiva
comparada com outro país vizinho) no âmbito da WATERLAT/GOBACIT. Trata-se de uma rede
inter- e transdisciplinar de ensino, pesquisa e intervenção inter- e transdisciplinar no campo da
política e da gestão da água (http://waterlat.org/pt/) abordando questões que relacionem o
acesso e uso da água com questões de inclusão e de cidadania
8 – Oficina “Os Versos da Música”
Entre final de Julho e Setembro, estará entre nós o estudante de doutoramento António Ponzo,
da EHESS para conduzir a sua pesquisa de doutoramento. Estão a ser planeadas algumas
actividades académicas abertas ao público da UCAN com o estudante, nomeadamente uma
sessão de apresentação do seu trabalho. Participações previstas: Toni Pozo, Aline Frazão, Luaty
Beirão, MCK etc
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3- 14th Women’s Worlds Congress
9 - Uma outra actividade estruturante elencada no Plano de Acção diz respeito à participação do
Laboratório na organização do 14th Women’s Worlds Congress (2020).
10 - Participação na organização da II Conferência da African Studies Association of Africa,
dedicada ao tema ‘African Studies and Global Politics’, a ser realizada na Universidade de
Ghana-Legon, entre 12 e 14 de Outubro de 2017.
Visibilidade
O LAB procurará apoiar a divulgação dos projectos realizados e, desse modo, contribuir para a
disseminação da cultura científica, usufruindo para tal, e numa primeira fase, de recursos já
existentes.
Os projectos que tenham financiamento próprio poderão organizar autonomamente os seus
meios e produtos de divulgação, desde que seja providenciado um exemplar ao LAB e um
exemplar à UCAN.
Equipa de investigadores
Coordenação: Catarina Antunes Gomes e Cesaltina Abreu
Equipa: Maria Fonseca, Maura João e Hildebranda Diogo
Contactos:
Avenida Pedro de Castro van-Dúnem, 24
Edifício Propedêutico, Sala 1
Telefone: +244-222010916, ext. 460
Luanda, Angola
Email: laboratório.humanidades@ucan.edu

Parcerias e internacionalização
O LAB valoriza a colaboração e intercâmbio com instituições académicas nacionais e
estrangeiras não só para que as suas equipas de investigadores e estudantes possam
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enriquecer e desenvolver a sua actividade científica, como também para reforçar a projecção
nacional e internacional da UCAN.
Neste sentido, o LAB procurará estabelecer protocolos de cooperação e parcerias com
instituições nacionais e estrangeiras idóneas e de referência. Nessa base, poderão vir a ser
desenvolvidos projectos de pesquisa conjuntos entre o LAB e outras instituições, bem como
formas de colaboração na prossecução da actividade científica.
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