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RESUMO 

As sociedades africanas, das quais Angola é parte, a imagem de muitas outras pelo mundo, 

possuíam desde tempos remotos os seus sistemas próprios de educação, encarregados de transmitir 

os valores, as competências e os modelos comportamentais, de geração a outra. Com o processo 

de colonização, os sistemas educativos autóctones começaram numa primeira fase a ser 

influenciados com a invasão cultural, com a cristianização das sociedades e a imposição de um 

modelo europeu de educação virado para os interesses coloniais, privando os nativos do direito à 

educação. A educação era um instrumento da colonização através da qual o regime colonial 

procurou a “portugalização” dos africanos. A quando da independência de Angola em 1975, o país 

tinha uma taxa de analfabetismo de 85%. Com o surgimento do novo Estado, o MPLA procurou 

combinar a construção do Estado-nação com a construção de uma sociedade socialista baseada na 

ideologia Marxista-leninista e por esta razão, na Primeira República, toda a política educativa 

esteve virada para este objetivo. Esta pesquisa do tipo qualitativo, baseada na etnometodologia, 

visa analisar as influências que tiveram as políticas públicas de educação na hegemonização e 

homogeneização política e cultural em Angola no período pós-independência, e a contribuição da 

educação formal na formação da cidadania. O presente estudo analisa as circunstâncias históricas, 

políticas e sociais que determinaram a implementação do sistema educativo na Primeira República 

e os pressupostos filosóficos, políticos e sociológicos que inspiraram o governo e o Estado 

angolanos na elaboração do referido sistema. Enquanto único provedor do sistema educativo, o 

Estado angolano imbuído na necessidade de construir uma sociedade socialista, a educação foi 

chamada à formação do “Homem Novo” pela hegemonização política e pela homogeneização 

política e cultural. Na Primeira República, a hegemonização política estava ligada à 

homogeneização cultural e vice-versa. Somente mantendo uma hegemonia do Estado se poderia 

pensar na sua homogeneização cultural. Os dois processos ocorrem em simultâneo com a primazia 

à hegemonização política. Pela educação procurou-se implementar o processo de 

homogeneização, através do qual se pretendia criar o todo nacional. A construção da sociedade 

socialista não foi possível, porém a educação lançou as bases para a formação de um Estado-nação 

através da hegemonia política.  

 

Palavras Chave: Educação, Sistema Educativo, Políticas Educacionais, Hegemonização e 

Homogeneização, Primeira República, Angola. 

 
 

 

 

 

 



  

RESUMEN 

Las sociedades africanas, de las que Angola es parte, a la imagen de muchos otras en todo el 

mundo, desde los tiempos antiguos tenían sus propios sistemas de educación, responsables de 

transmitir los valores, capacidades y modelos de comportamiento, de generación a otra. Con el 

proceso de colonización, los sistemas educativos indígenas comenzaron inicialmente a ser 

influenciados por la invasión cultural, con la cristianización de la sociedad y la imposición de un 

modelo europeo de educación frente a los intereses coloniales, privando a los nativos del derecho 

a la educación. La educación fue un instrumento de colonización a través del cual el régimen 

colonial intentó la "portugalización" de los africanos. En el momento de la independencia de 

Angola en 1975, el país tenía una tasa de analfabetismo del 85%. Con la aparición del nuevo 

estado, el MPLA buscó combinar la construcción del Estado-nación con la construcción de una 

sociedad socialista basada en la ideología marxista leninista y, por esta razón, en la Primera 

República, toda la política educativa se volvió a este objetivo. Esta investigación cualitativa, 

basada en la etnometodología, tiene como objetivo analizar la influencia que tienen las políticas 

públicas de la educación en la hegemonización y la homogeneización política y cultural en Angola 

en el período posterior a la independencia, y la contribución de la educación formal a la formación 

de la ciudadanía. Este estudio analiza las circunstancias históricas, las condiciones políticas y 

sociales que llevaron a la implementación del sistema de educación en la Primera República y los 

supuestos filosóficos, políticos y sociológicos que inspiraron el gobierno y el Estado de Angola en 

el establecimiento de un sistema de este tipo. Como el único proveedor del sistema educativo, el 

estado de Angola imbuido de la necesidad de construir una sociedad socialista, llamó la educación 

a la formación del "hombre nuevo" por la hegemonía política y la homogeneización política y 

cultural. En la Primera República, la hegemonía política estaba vinculada a la homogeneización 

cultural y viceversa. Sólo manteniendo una hegemonía del estado podría pensar en su 

homogeneización cultural. Los dos procesos ocurren simultáneamente con la primacía de la 

hegemonía política. Por la educación se trató de implementar el proceso de homogeneización 

mediante el cual se pretende crear el conjunto nacional. La construcción de la sociedad socialista 

no fue posible, pero la educación sentó las bases para la formación de un Estado-nación a través 

de la hegemonía política. 

  

Palabras clave: Educación, Sistema Educativo, Políticas Educativas, Hegemonización y la 

Homogeneización, Primera República, Angola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Since ancient times, African societies, of which Angola is a part, had their own systems of 

education, mirroring many others around the world. These systems were responsible for 

transmitting the values, skills and behavioral models from one generation to another. With the 

process of colonization, the autochthonous education systems initially began to be influenced by 

the cultural invasion. Furthermore, the Christianization of society and the imposition of a 

European model of education favoring colonial interests deprived the natives of the right to 

education. Education was a colonization instrument through which the colonial regime sought the 

"portugalization" of Africans. By the time Angola became independent, in 1975, the country had 

an illiteracy rate of 85%. With the emergence of the new State, MPLA sought to combine the 

construction of the Nation-State with the construction of a socialist society based on the Marxist-

Leninist ideology. For this reason, in the First Republic, the whole educational policy had this 

goal. This qualitative research, based on ethnomethodology, aims to analyze the influences that 

public policies of education have had in the political and cultural hegemonization and 

homogenization in Angola in the post-independence period. Besides, it also looks to the 

contribution of the formal education to the formation of citizenship. This study analyzes not only 

the historic, political and social circumstances that led to the implementation of the educational 

system in the First Republic, but also the philosophical, political and sociological assumptions that 

inspired the government and the Angolan State in the establishment of such a system. As the 

Angolan State was the only provider of the educational system, and it was imbued with the need to 

build a socialist society, education was called to the task of the formation of the "New Man". This 

happened through political hegemonization added to political and cultural homogenization. In the 

First Republic, political hegemonization was linked to cultural homogenization and vice versa. 

Only by maintaining a State hegemony could one think about its cultural homogenization. The 

two processes occur simultaneously with the primacy of political hegemonization. Through 

education, they tried to implement the homogenization process, which intension was to create the 

national whole. The construction of a socialist society was not possible, but the education laid the 

foundation for the formation of a Nation-State through political hegemony. 

  

Keywords: Education, Educational System, Educational Policies, hegemonization and 

homogenization, First Republic, Angola 
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INTRODUÇÃO 

 

A República de Angola está localizada geograficamente uma pequena parte na África 

Central e a maior parte na África Austral. É resultado de um longo processo de 

desenvolvimento endógeno, com largas influências externas e seculares. Constituída como 

nação livre e soberana a 11 de novembro de 1975, o que a coloca entre as mais jovens 

repúblicas africanas. Sua rica e longa história se divide em três grandes períodos 

desequilibrados em relação ao tempo de duração de cada um deles, sendo o primeiro o mais 

longo, ou seja, milenar e o último com apenas quatro décadas. Cada período histórico possui 

características específicas, que estabelecem a diferença entre um e outro. Estes períodos são: 

- Pré-colonial, (da formação dos Estados à fundação da colônia). 

- Colonial
1
 (da fundação da colônia à independência nacional). 

- Pós-colonial (da independência nacional aos nossos dias). 

No espaço geográfico chamado hoje Angola, desenvolveram-se vários Estados africanos 

antes da presença europeia no século XV. Chamados na maior parte das vezes erroneamente 

de “reinos africanos”, são formações políticas, econômicas e sociais que se desenvolveram 

neste espaço. Eram política e economicamente independentes entre si, mas mantinham 

relações de toda ordem com alguns Estados da região central e austral do continente. Cada 

Estado desenvolveu sua própria organização política, econômica e social, sua forma de 

governação e diferentes maneiras de ser e de estar no mundo. Os modos de produção e as 

atividades econômicas se diferenciavam de um Estado para outro. A maior parte praticava a 

agricultura, outros a pastorícia, e outros ainda conciliavam a caça, a pesca e a recoleção.
2
 A 

característica comum destas sociedades era o valor atribuído à oralidade, uma vez que não 

desenvolveram a escrita. Mas o processo de educação esteve sempre presente, distinguindo-se 

três formas de educação: a primeira a chamamos de educação formal, e as duas outras as 

denominamos não formal, distinguindo-se uma da outra pelas suas características, como 

veremos mais adiante. 

                                                           
1
 O segundo período é na maior parte das vezes assim designado, embora se saiba que a colonização de Angola 

não começa com a fundação da colônia, que ocorreu no último quartel do século XVI, mas sim finais do século 

XIX e início do século XX. 

2 Ver o capítulo 22 A África equatorial e Angola: as migrações e o surgimento dos primeiros Estados, de Jan 

Vansina, in História Geral da África, IV: África do século XII ao XVI / editado por Djibril Tamsir Niane. – 2. ed. 
rev. – Brasília : UNESCO, 2010. 
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A educação formal é aquela que se realiza na base de um currículo estruturado com 

intencionalidade muito bem definida, respeitando mecanismos preestabelecidos e uma rígida 

sequência temporal. Neste tipo de educação, os papéis de educador e de educando são 

estritamente definidos e o processo se finaliza com ato de comprovação dos conhecimentos e 

habilidades adquiridos pelo educando e sua certificação. Ela é sistematizada e realiza-se 

através de instituições próprias que conformam o sistema educativo “escolar”. 

Na educação não formal, uma primeira categoria, complexa de entender, é aquela 

referente ao processo educativo que tem lugar em qualquer parte e em qualquer momento, 

sem um rígido controlo pela sequência do tempo nem pela estratificação etária. Porém possui 

um currículo, embora não excessivamente estruturado. Geralmente este tipo de educação se 

encontra ao serviço de certos interesses, e é sempre difícil medir o impacto real desta 

educação sobre o restante da população (TORRES, 2002). 

A segunda categoria da educação não formal é aquela que  tem lugar no seio da 

comunidade e é uma educação contínua, permanente e popular, onde ninguém ensina 

ninguém e todos se ensinam na interação cotidiana. 

Em África, ao contrário do que às vezes se pensa, esses três tipos de educação sempre 

existiram com diferentes especificidades variando de uma região à outra, de uma cultura à 

outra, inclusive entre povos da mesma cultura. Na África ocidental, para citar apenas alguns 

exemplos, a comunidade Poro, da Serra Leoa, criou uma “escola” para educação de jovens do 

sexo masculino, cujo currículo tinha uma duração temporal de vários anos, muito mais tempo 

de formação, comparando-se com outros povos da região. Nesta forma de educação, havia um 

programa específico e uma divisão consciente entre professores e alunos (RODNEY, 1975, p. 

346). Entre as populações Mandengue e Soninké, por exemplo, um currículo de formação se 

considerava completo depois de 42 anos. Esta é uma das evidências, pois a educação formal 

sempre existiu em algumas regiões de África, embora não escolástica, como a educação 

formal praticada pelos europeus. Em Angola, não se conhecem práticas de educação formal 

como as que tiveram lugar na África ocidental. Porém, as outras duas categorias da educação 

não formal, que muitas vezes se confundem, sempre existiram (VIEIRA, 2004, p. 32). 

Nos diferentes processos de iniciação, quer masculina quer feminina, a jovem geração 

aprendia o necessário para a sua inserção útil na sociedade. Não se pode confundir processo 

de iniciação com ritual de iniciação. O ritual é apenas a fase final deste processo. A iniciação, 

em quase todas as sociedades que se constituíram em Angola, é um processo duradouro, 

sequencial, que pode variar entre algumas semanas para alguns povos e anos para outros, e 

que culmina com o ritual de iniciação. “A festa da formatura”, o que seria nos dias de hoje no 
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Brasil. Em relação ao que foi definido atrás como sendo a primeira categoria da educação não 

formal, existem informações e é prática até os tempos atuais, nas zonas rurais, sobretudo, a 

formação direcionada, seletiva e personalizada de determinados indivíduos para o exercício 

futuro de funções especificas na comunidade. Todas as crianças e os jovens de ambos os 

sexos sem distinção eram educados, e preparados para os desafios da vida em sociedade, 

segundo a divisão social do trabalho baseada no sexo, que alguns chamam de educação 

natural e aqui a tipificamos de educação não formal. Porém, apenas um ou outro, no seio 

destas crianças e jovens, recebia uma formação diferenciada para tornar-se sacerdote, ferreiro, 

curandeiro, advinho, caçador, entre outras funções sociais. Este tipo de formação não possui 

as mesmas características da segunda categoria da educação não formal, conforme assinala o 

sociólogo angolano Laurindo Vieira (2004). 

 

Apesar dos portugueses terem encontrado em África povos sem escrita é de 

um reducionismo arcaico pensar que os povos que habitavam Angola não 

praticavam a educação. Também não corresponde à uma verdade histórica 

afirmar que a educação nesta parte do continente começou com o processo 

colonial. Estes povos desenvolviam uma educação natural. Este tipo de 

educação visava a transmissão de geração em geração, os contos, os valores 

culturais e as próprias experiências de vida através da tradição oral. 

(VIEIRA, 2004, p. 32). 

 

Em Angola, o processo de ensino escolar sob o molde ocidental, com o uso da escrita, 

começou ainda nas primeiras décadas do século XVI, no Reino do Kongo, muito antes de o 

país se constituir na unidade territorial como hoje é conhecida. Foram os padres católicos os 

primeiros a ensinar à corte real do Kongo a língua portuguesa e conhecimentos rudimentares 

de matemática, para além do evangelho de Cristo, que era sua missão fundamental. Com a 

fundação da colônia em 1575, o processo se vai estender a Luanda e, no século seguinte, a 

partir do ano de 1617, o processo de ensino europeu chega a Benguela e outras regiões do 

litoral sul de Angola (VIEIRA, 2004). 

O processo de colonização efetiva de Angola teve início no final do século XIX, logo a 

seguir ao término da Conferência de Berlim, e prolongou-se até ao princípio do século XX. O 

território fora totalmente ocupado pelos portugueses e a Igreja Católica continuava com a 

missão de escolarizar a camada privilegiada da sociedade colonial, constituída pela população 

branca (europeia) e por uma minoria da população local (negros). A situação da população 

nativa viria a mudar consideravelmente com a missionização protestante do país, que 
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começou no final do século XIX, pelos ingleses da BMS
3
, os canadenses e americanos,  

metodistas e congregacionais que chegaram a Angola neste mesmo período. A maior parte da 

população local letrada foi formada nas escolas das missões protestantes. Apesar de não 

serem oficialmente reconhecidas pelo Estado português, nestas escolas a língua portuguesa 

era usada como língua de escolarização. E sendo escolas pertecentes a missões religiosas o 

uso das línguas africanas locais era frequente sobretudo na catequese e nos cultos dominicais.  

Durante a vigência do sistema colonial em Angola, a educação era um instrumento da 

colonização portuguesa, através do qual o regime colonial procurou a aculturalização dos 

africanos por meio do processo de “portugalização”, voltada para uma pequena franca 

populacional que servia de agente da colonização, enquanto a maioria da população 

colonizada foi mantida fora do sistema educativo. 

A partir do século XVII, uma pequeníssima parte do território e da sua respectiva 

população esteve sob um relativo controle europeu. Trata-se da região do litoral a sul de 

Luanda e o corredor do rio Kwanza. Deste período até a independência de Angola, a educação 

foi instrumentalizada para fins coloniais, por um lado visava a homogeneização cultural das 

populações de Angola que beneficiavam deste processo, que era a ífima parte, por outro 

visava a formação de um grupo social intermediário entre a maioria da população africana e 

os colonizadores. O regime colonial não respeitava a diversidade cultural dos angolanos, 

resultado da multiplicidade étnica das suas populações. As políticas educativas e o sistema 

educativo colonial visavam à desconstrução e desestruturação das culturas africanas e à 

construção e estruturação de uma nova cultura, cujos valores essenciais deveriam ser os 

valores da cultura ocidental considerados superiores aos das culturas africanas.  

Com a independência de Angola em 1975, a nova autoridade política herdou da 

colonização portuguesa uma taxa de analfabetismo de 85%, das maiores entre os países de 

África. Por esta razão o Estado angolano definiu a educação como uma das prioridades na 

política governativa do país. O objetivo principal foi, destruir os marcos do regime colonial e 

construir um país novo, política, econômica e socialmente mais justo. Um país diferente, em 

relação ao regime anterior, que excluía os angolanos do sistema educativo. Esta ideia já vinha 

sendo defendida pelo MPLA, antes da conquista da independência como se pode constatar 

                                                           
3 A British Missionary Society (BMS), Sociedade Missionária Britânica, chegou a Angola no final do 
século XIX e estabeleceu-se no território que corresponde ao antigo Kongo e às atuais províncias 
angolanas do Zaire e Uige. Ver HENDERSON, Lawrence W. A Igreja em Angola – um rio com várias correntes. 

Lisboa: Editorial Além-Mar, 1990. 
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nos documentos produzidos durante a Conferência Inter-regional dos Militantes, realizada de 

12 a 20 de setembro de 1974, onde foi aprovado um Programa de Ação Imediata. Deste 

programa, constava entre outras ações: o combate ao analfabetismo, a obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino primário, bem como o desenvolvimento da educação, instrução e cultura 

ao serviço da liberdade e do progresso (MPLA, 2008, p. 387). 

A independência de Angola ocorre num momento em que o mundo vivia o auge da 

“Guerra Fria”. Aos países africanos recém-libertados do sistema colonial, não se lhes 

reservava alternativa política entre aliar-se ao sistema capitalista mundial ou ao sistema 

socialista. A primeira opção se entendia como a continuidade do sistema colonial, enquanto a 

segunda era encarada por alguns regimes e líderes políticos africanos como sendo a 

alternativa que deveria marcar a mudança politica, econômica e sobretudo social dos africanos 

para uma vida melhor. 

Foi nesse espírito que, em 1976, o Movimento Popular de Libertação de Angola 

(MPLA)
4
, partido político que proclamou a independência de Angola, estabeleceu o 

socialismo como via de desenvolvimento político, econômico e social, e o marxismo-

leninismo como ideologia política do Estado. 

É bem provável que os problemas de Angola se tenham agudizado a partir dessa opção 

política. O marxismo-leninismo, como linha ideológica, não se ajustava à realidade histórica e 

social de Angola. Um país multicultural, explorado e dilacerado pelo regime colonial, com 

uma indústria incipiente, classe operária quase inexistente e mais de 85% da população 

analfabeta e camponesa, não tinha as premissas criadas para a instauração da ditatura do 

proletariado, que é a primeira fase da construção de uma sociedade socialista, segundo os 

ditames ideológicos marxistas-leninistas. Parece que esta opção política, por si só, não 

constituiu um erro político, pois qualquer uma das opções políticas que viesse a ser 

implementada em Angola, sem tomar em conta a realidade sócio-histórica do país, com 

certeza não triunfaria. 

Tal como atrás foi referenciado, os países africanos na sua maioria foram quase que 

obrigados a optar por linhas de desenvolvimento político, econômico e social copiadas tanto 

da Europa, quanto da América, sem respeitar a idiossincrasia africana, ou seja, as 

                                                           
4
 O MPLA (sigla do Movimento Popular de Libertação de Angola) é o maior partido político angolano. Fundado 

em 1956 (segundo documentos oficiais do partido), organizou a luta armada pela libertação do país da 

colonização portuguesa e proclamou, em novembro de 1975, a independência da República de Angola. 

Governa desde a independência do país até aos nossos dias. Dezesseis anos sob regime monopartidário e 

outros tantos sob regime multipartidário. 
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características culturais das sociedades africanas, as formas de organização social dos seus 

povos e as lógicas de propriedade da terra e dos meios de produção. 

No caso de Angola, a opção pela via de desenvolvimento socialista tinha também razões 

históricas. Ao longo dos quatro séculos seguintes à presença portuguesa, Portugal foi 

conquistando espaço sobretudo pelo litoral atlântico e construindo fortes e presídios, seguindo 

a montante o curso do rio Kwanza até Pungo a Ndongo, no final do século XVII. A maior 

parte do território se manteve independente até o final do século XIX, e uma pequena parte se 

manteve livre até a segunda década do século XX, como foi o caso dos Ndembos
5
. Mas, 

apesar das várias formas de luta contra a ocupação portuguesa empreendidas pelos africanos 

ao longo desse período, que poderemos considerar de “Proto-nacionalismo”, o nacionalismo 

moderno angolano começou no final da década de 40 e durante a década de 50 do século XX, 

com o surgimento de movimentos intelectuais e a formação dos primeiros partidos políticos. 

Este movimento ocorre no período em que o mundo em geral, e a Europa em particular, vivia 

ainda os fantasmas da Segunda Guerra Mundial, onde o regime nazista, os regimes fascistas e 

racistas na Europa tinham sido derrotados durante a guerra e eram os regimes comunistas que 

se apresentavam como alternativa para os países africanos, uma vez que se instituíram nos 

países da Europa Central e do Leste e não tinham colônias em África. Lutavam pela 

descolonização do continente africano, cuja prova estava no discurso político sobre o 

colonialismo e a colonização, assim como o apoio que prestavam aos movimentos africanos 

de libertação.  

O período chamado na história de “O mundo entre as duas guerras” (1919-1939), foi 

bastante marcante na Europa e nos Estados Unidos de América. A crise econômica que 

assolou o mundo capitalista nesta fase da grande depressão, foi no nosso entender um dos 

principais elementos a par da ideologia que viria indiciar o conflito que mundo viveu mais 

tarde, através da Guerra Fria, entre o Ocidente e o Leste. Depois da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), este conflito viria a ganhar corpo, com a desintegração dos grandes impérios 

coloniais em África: Inglaterra, França e Bélgica, resultante em parte do processo de 

formação dos movimentos de emancipação em várias regiões de África. Alguns destes 

movimentos ganharam a denominação de Movimentos de Libertação Nacional. No geral, 

                                                           
5 A região dos Dembos ou Ndembo situa-se a nordeste de Luanda e resistiu à ocupação colonial até 

1919, conforme PÉLISSIER, René História das Campanhas de Angola: resistência e revoltas (1845-1941), p. 

348. 
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estes movimentos surgiram devido ao forte sentimento nacionalista, insuflado pelo desejo das 

populações africanas de se libertar da colonização europeia. 

Tanto os Estados Unidos de América, quanto a União Soviética, as duas superpotências 

mundiais da época, tinham um discurso similar sobre o processo de descolonização do 

continente africano. Pois, quer os EUA, quer a URSS não possuíam colônias em África e 

opunham-se veementemente à manutenção do sistema colonial. E, os movimentos de 

libertação nacional eram incentivados nas suas lutas por estas superpotências, visando o 

alargamento das suas respectivas zonas de influência. Durante esse período, as potências 

colonizadoras europeias e, sobretudo Portugal, opuseram uma forte resistência ao processo de 

descolonização. Em alguns casos as antigas potências colonizadoras cederam autonomia aos 

africanos, mas mantendo os novos países independentes sob sua influência, preservando 

assim, as suas fontes de matéria prima para a indústria, bem como o mercado dos seus para 

seus produtos. 

Portugal, porém não pretendia descolonizar seus territórios. Para alcançar as 

independências, os países sob domínio colonial português não tiveram alternativa senão, a 

luta armada.
6
 No caso de Angola, os Estados Unidos de América apoiaram política, 

diplomática, financeira e militarmente a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA)
7
, 

ao passo que a União Soviética apoiou o MPLA. Este conflito da Guerra Fria teve uma grande 

influência na formação e nas opções políticas posteriores dos chamados Movimentos de 

Libertação Nacional. Pois que, a aproximação destes movimentos ao sistema socialista 

mundial durante a fase de luta de libertação serviu de motivação para a opção política e 

ideológica feita após a conquista das independências de alguns países africanos. A República 

Popular de Angola é um destes exemplos. 

Com a independência, nacionalizou-se a educação e o governo passou a exercer total 

autoridade sobre o ensino e o sistema educativo, fazendo dele um instrumento do Estado para 

a construção do “homem novo” e da nova sociedade socialista. Fazendo da política “Escola 

para Todos” um aparelho ideológico de Estado para legitimar e promover a cultura da 

“classe” política dominante contra todas as outras culturas existentes, começando assim, em 

                                                           
6 A descolonização de África não ocorreu de igual forma em todos os países. Em cada território havia 

especificidades regionais, com histórias locais diferentes. Alguns países africanos para alcançar a 
independência, utilizaram a negociação diplomática. Outros povos colonizados recorreram à resistência 
pacífica e outros, ainda, foram obrigados a partir para a luta armada como foi o caso de Angola. 
7
 A FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola é resultante da fusão em 27 de março de 1962, em 

Leópoldville (atual Kinshasa), de dois movimentos políticos angolanos: PDA (Partido Democrático de Angola) e 

UPA (União dos Povos de Angola) ambos, formados na atual República Democrática do Congo. 
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simultâneo, um processo de hegemonização e um outro de homogeneização política e 

cultural, por meio do sistema educativo. A educação foi tomada como instrumento de 

“ideologização” da sociedade angolana. O slogan político “Angola é um só povo e uma só 

nação” cabia apenas no domínio da política, porque o país nunca foi um único povo e 

tampouco uma única nação. Era um conjunto (e continua a ser) de diferentes povos, com 

tradições culturais diferenciadas entre eles. Mesmo tomando em consideração a intenção do 

regime colonial português de silenciar as culturas africanas, Angola era, na altura da sua 

independência, e continua a ser um conjunto de povos falantes de línguas diferentes e com 

diferentes histórias. História esta, que mesmo no período colonial, não era comum para todos 

os povos de Angola. 

A tentativa do MPLA de criar um Estado-nação e com recurso ao sistema educativo, 

procurando a homogeneização das diferentes culturas existentes, se pode entender também 

como um processo de “hegemonização política” da sociedade. Daí que, tanto no período 

colonial quanto na Primeira República, a educação foi um instrumento de forte ideologização 

da sociedade.  

Com o objetivo de entender como esse processo ocorreu em Angola no período da 

Primeira República
8
, este trabalho tem como objeto de estudo os processos de hegemonização 

e de homogeneização políticas por via de políticas públicas e do sistema educativo  

implementandos pelo regime político do MPLA. 

A pergunta de partida, que constitui o problema da pesquisa, é: Que influências 

tiveram as políticas públicas de educação na hegemonização e/ou homogeneização 

política e cultural em Angola no período pós-independência? Até que ponto a educação 

formal contribuiu na formação política do “Homem Novo”? 

O principal objeto deste trabalho é o processo de homogeneização e/ou hegemonização 

através de políticas públicas da educação. Para sustentar o referido objeto, as questões 

norteadoras são as seguintes: 

                                                           
8
 A Primeira República em Angola corresponde ao período que vai desde a independência do país, a 11 de 

novembro de 1975, até ao fim do sistema político monopartidário, com a assinatura dos Acordos de Bicesse, de 

31 de maio de 1991. É caracterizado pela vigência de um único partido político (MPLA), considerado a força 

dirigente do Estado, da Nação e da Sociedade angolanas. Por isso, a Primeira República termina em setembro 

de 1992 com a realização das primeiras eleições multipartidárias em Angola, que a comunidade internacional  

considerou livres, justas e ganhas pelo MPLA. Porém, estas eleições foram bastante contestadas pela UNITA 

(União Nacional para a Independência Total de Angola), que acusou ter existido fraude eleitoral. Situação que 

mergulhou novamente o país numa guerra civil que terminou em abril de 2002. 
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1- Como a educação foi instrumentalizada para o processo de construção do Estado-

nação após a independência política da ex-colônia portuguesa? 

2- Quais as circunstâncias históricas, políticas e sociais que determinaram a 

implementação do sistema educativo na Primeira República ? 

3- Quais os pressupostos filosóficos, políticos e sociológicos que inspiraram o governo 

e o Estado angolano na elaboração do sistema de educação vigente no período em estudo 

(1975-1992)? 

4- Como a educação organizada na Primeira República contribuiu para o processo de 

homogenização polítca e cultural em Angola?  

O objetivo geral é: Analisar e compreender os processos de hegemonização e 

homogeneização política e cultural em Angola, por via do sistema de educação na Primeira 

República.  

Os objetivos específicos são: 

1- Analisar o sistema educativo no período colonial. 

2- Compreender o grau de influência que teve a educação, durante a Primeira 

República, na tentativa de homogeneização política e cultural em Angola. 

3- Compreender como a educação foi instrumentalizada para o processo de 

ideologização dos angolanos e como as políticas públicas de educação 

influenciaram o processo de “hegemonização e/ou homogeneização política” em 

Angola. 

4- Analisar as circunstâncias históricas, políticas, sociais e culturais, bem como os 

pressupostos filosóficos, políticos e sociológicos que inspiraram o governo e o 

Estado angolano na elaboração do sistema de educação vigente na Primeira 

República. 

 

Sendo esta uma pesquisa qualitativa, recorreremos aos métodos e técnicas qualitativos 

para a compreensão, ou melhor, as compreensões do objeto de estudo. Ao contrário do que é 

comum em pesquisas semelhantes, a pesquisa em causa não foi baseada em hipóteses 

previamente anunciadas. 

Procuramos, através da etnopesquisa, compreender o objeto em estudo, ao mesmo 

tempo em que procuramos criar saberes, como evidenciou Roberto Macedo: “Compreender 

compreensões é uma das tarefas árduas do pesquisador das qualidades humanas. É sua 

atividade predominante num processo de pesquisa qualitativa” (MACEDO, 2009, p. 87). Uma 

vez que não existe uma única maneira de compreender os fenômenos sociais, nem tampouco 
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um único método para explicá-los, existindo várias compreensões, é necessário saber 

compreender as compreensões. E a via pela qual poderemos compreender os fenômenos 

sociais tal como eles se apresentam, e não como gostaríamos que fossem, é pela etnopesquisa, 

usando os etnométodos. Neste processo de construção de conhecimento, é incontornável a 

necessidade de se construir juntos (pesquisador e atores sociais), pela via de uma tensa 

interpretação dialógica e dialética, trazendo para o corpus empírico a analisar, a voz dos 

atores sociais (MACEDO, 2010, p. 10). 

A presente pesquisa cingiu-se na análise documental existente em Angola e Portugal. 

Trabalhamos com documentos relativos ao período colonial e à Primeira República. Em 

Angola, trabalhamos com documentos sobre o processo educativo, tanto no Arquivo Nacional 

de Angola, na Biblioteca Nacional, na Biblioteca Municipal de Luanda, assim como nos 

arquivos do Ministério da Educação e no Centro de Documentação do Instituto Nacional de 

Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE), além do Centro de Documentação 

Histórica do Comitê Central do Partido “MPLA” – assim como na Associação Tchiweca de 

Documentação (ATD). (Os documentos disponíveis para a pesquisa constam da lista 

bibliográfica em anexo). Estes documentos foram analisados, estudados e cruzados às 

informações de outras fontes, como o conjunto do acervo bibliográfico produzido ao longo 

destes anos, entre livros, teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre a temática. A 

pesquisa bibliográfica foi, assim, um complemento à análise documental. Conseguimos 

formar pequenos grupos focais constituídos por professores, dirigentes escolares, funcionários 

do Ministério da Educação e das estruturas do MPLA. Foram igualmente realizadas algumas 

entrevistas abertas, cujo guião se encontra na parte dos Anexos deste trabalho. 

Para analisar o sistema educativo angolano, recorremos de igual modo à observação 

crítica e ao diálogo com os atores sociais que também são possuidores dos seus etnométodos e 

não simplesmente “atores passivos” ou  “ignorantes sociais”. As observações e o diálogo com 

os atores sociais, utilizados como dispositivos de compreensão, levaram-nos às chamadas  

“percepções sensibilizadoras”. Por esta razão, a metodologia para a presente pesquisa assenta 

na Multirreferencialidade e na Etnopesquisa Implicada, desenvolvida por Roberto Sidnei 

Macedo (2004). 

A questão metodológica e o estudo dos documentos, sustentado com as teorias sociais 

existentes, permitiram uma melhor compreensão do objeto em estudo. Por esta razão, 

dividimos o trabalho em quatro capítulos. O primeiro capítulo é dedicado à questão 

relacionada à concepção teórica e metodológica, sendo intitulado: Contextualização Teórica 

e Metodológica, onde fizemos a análise e discussão dos principais conceitos, tais como: 
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educação, cultura, hegemonia, homogeneização, assim como desenvolvemos um historial de 

como estes conceitos aparecem e que transformações sofreram ao longo da história e quais os 

contextos da realidade angolana em que estes conceitos se empregam na história recente do 

país e que contextos assumiram no passado colonial. É nesse capítulo que discutimos todos os 

conceitos chaves, tais como políticas públicas (de educação), o sistema educativo, procurando 

caracterizar as políticas públicas no domínio da educação implementadas no período da 

colonização, seus impactos para o regime colonial, assim como para os angolanos. 

Nesse capítulo, embora não se apresentem as contribuições dos três maiores clássicos 

das teorias sociais de forma explícita, os seus estudos e pensamentos foram fundamentais para 

analisar outras teorias sociais que julgamos mais próximas ao tema em estudo. Sendo a 

educação, no seu sentido amplo, toda a influência que a sociedade exerce sobre o homem, 

para compreender este processo tão complexo recorremos às reflexões de: Karl Marx (1818-

1883), Max Weber (1864-1920) e Émile Durkheim (1858-1917). Quanto aos dois primeiros, 

embora não possamos considerá-los pedagogos, o conjunto das suas obras trata da 

problemática da educação das sociedades em que eles viveram, no âmbito de uma teoria geral 

das sociedades. Ao passo que o francês Émile Durkheim é hoje considerado o fundador da 

sociologia da educação, pela produção científica das suas obras, não somente no domínio da 

sociologia, como também se reconhece nele um ideólogo da pedagogia. 

Nessa mesma linha de pensamento, os estudos de outros clássicos da educação, tais 

como Paulo Freire, Celestin Frenet, Jean Piaget e Howard Gardner, sustentam a grelha dos 

argumentos científicos neste trabalho, mas não se apresentam no quadro referencial teórico 

nesse primeiro capítulo, em que maior atenção é dada à contextualização metodológica e ao 

desenvolvimento do conceito de educação, sua evolução léxica, semântica, epistemológica e 

sociológica. 

O desenvolvimento da relação entre a educação e o contexto político e social, no caso 

concreto de Angola, insere um aspecto fundamental referente ao multiculturalismo do país, 

devido à multiplicidade étnica, religiosa e linguística, produzindo uma variedade de 

identidades entre os angolanos. O fator humano, ou seja, o fator homem na sua singularidade 

foi desde cedo nossa preocupação de análise. Tanto no período colonial, quanto na Primeira 

República, a orientação educativa tinha um pendor muito forte de ideologização do homem, 

assim como de desculturalização da jovem geração, com objetivos diferentes. Por esta razão, 

o papel do homem no processo educativo é cada vez mais ressaltado nos nossos dias. É hoje 

imprescindível a participação do aluno na construção do seu saber no processo ensino-

aprendizagem, pressuposto este que não era tido em conta no sistema educativo colonial e no 
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pós-independência. A inserção do aluno no contexto do seu aprendizado, como sujeito e 

agente transformador da sua sociedade, é o que Paulo Freire enfatiza na sua teoria educativa. 

Segundo Freire, Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes.
9
 

No contexto de Angola, o aluno chega à escola pela primeira vez, na maior parte do 

país, com o domínio de outra língua que não é a portuguesa, que é considerada a língua de 

escolarização nacional. Os conhecimentos e os valores socioculturais da língua do aluno nem 

sempre são do domínio do professor. O aluno não vem à escola vazio, no bom sentido 

freireano. Ele chega com saberes que podem não ser do domínio do professor. O aluno tem 

conhecimentos e tem valores que devem ser levados em conta no processo de ensino-

aprendizagem, para o seu aprimoramento e contextualização. Neste processo formativo, o 

aluno constrói na sua ação diária a sua realidade social, na maior parte das vezes diferente da 

do professor e dos gestores educacionais e dos governantes, pois uma “mesma realidade 

social” pode ser interpretada e compreendida de formas diferentes. É justamente nesta 

perspectiva que, ao trazer à discussão o conceito de educação, se procura compreender como 

ela foi construída e entendida durante a Primeira República. 

Paulo Freire chamou de bancária o tipo de educação em que o professor faz os 

depósitos dos conteúdos, e o aluno é considerado o “depositário do saber” (Roberto Macedo, 

reproduzindo Garfinkel, usa o termo “idiota cultural”), simplesmente reproduzindo os 

conteúdos recebidos, sem contextualizá-los com o seu meio, através da crítica reflexiva. 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2011, p. 82).     

Para a elaboração deste trabalho, recorremos a várias teorias sociais, porém a 

etnometodologia é a principal teoria que norteia esta pesquisa. Como teoria, a 

etnometodologia, com os seus etnométodos, não é apenas uma maneira de ver, interpretar e 

compreender a realidade. Ela é também uma forma de pensar esta realidade e 

consequentemente se converte numa forma de conceber a realidade social e agir para a sua 

transformação. Citando ainda Freire: “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem 

ela tampouco a sociedade muda”.
10

 Pois, por esta razão, a problemática da educação mexe 

                                                           
9 http://pensador.uol.com.br/frase/NTUxMzMx/.  Acessado aos 28 de novembro de 2015. 

 

10
 https://blogmeulivrominhavida.wordpress.com/2012/12/05/se-a-educacao-sozinha-nao-transforma-a-

sociedade-sem-ela-tampouco-a-sociedade-muda-paulo-freire/. Acessado aos 4 de junho de 2014. 
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com todos os segmentos sociais e é transversal a todas as disciplinas científicas, uma vez que 

envolve a sociedade no seu todo.  

Nesse primeiro ca pítulo, daremos uma atenção especial à análise das teorias de 

administração da educação. Sendo esta uma disciplina muito recente, foi apresentado um 

quadro teórico conceitual e histórico das teorias gerais de administração, as chamadas teorias 

clássicas: a Teoria Científica de Administração de Frederick Taylor (1856-1915) e a Teoria 

Clássica de Administração de Jules Henri Fayol (1841-1925), cujo foco assenta nas tarefas e 

estrutura, respectivamente, e pouca atenção é dada ao homem, ao contrário da Teoria das 

Relações Humanas de Elton Mayo (1880-1949), que tem ênfase no humano. O quadro teórico 

referencial da gestão educacional se completa com a análise de outras teorias, ainda no quadro 

das teorias gerais de administração que nos permitem estudar a forma de organização da 

escola e do sistema educativo, tais como: a Teoria Burocrática, a Comportamental e a 

Contingencial. O critério de seleção destas e não de outras teorias se explica nesse primeiro 

capítulo. Quanto às questões relacionadas às políticas públicas de educação, recorremos aos 

estudos de Stephen Ball.  

Os conceitos de “homogeneização e hegemonização”, para além do caráter político, têm 

igualmente um caráter cultural, pois a tentativa de criação de um Estado-nação sempre 

emboca na ideia de uma padronização cultural, mesmo respeitando a diversidade, porém 

procura-se sempre criar certa unidade na diversidade. Sendo assim, para compreender o 

conceito de “cultura” em si, dada a sua complexidade léxica, semântica e conceitual, o quadro 

referencial teórico se apresenta vasto, na medida em que procuramos analisar a cultura 

enquanto conceito antropológico, conceito psicológico (relativo ao comportamento humano), 

bem como a análise da cultura enquanto conceito social. As referências, neste aspecto, vêm de 

diferentes antropociências, com maior destaque para a antropologia e a psicologia. Fizemos 

recurso a um grande leque de teóricos, começando pelos antropólogos, como Edward Tylor, o 

criador do termo “cultura” enquanto conceito antropológico, passando por outros como: 

Alfred Kroeber, Félix Keesing, Franz Boas e Marvin Harris – todos eles contribuíram na 

evolução e consolideração do conceito. Outros antropólogos mais próximos de nós, como 

Clifford Geertz, Stuart Hall e Zygmunt Bauman, nos vão ajudar a criar o percurso histórico da 

evolução do conceito de cultura, assim como sua apropriação por outras ciências. Uma das 

bases teóricas do pensamento de Clifford Geertz é a “Antropologia Simbólica”; Geertz 

enfatiza a dependência do ser humano dos símbolos. Entende a cultura como um texto no qual 

o ser humano está imerso, desenvolvendo a ideia da leitura da prática cultural como texto. 
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Apesar de o objeto da pesquisa ser o processo de homogeneização e hegemonização 

com base na análise de políticas públicas e do sistema de educação no pós-independência, 

importa realçar que a situação econômica e social de Angola independente é largamente 

influenciada pelo longo período da vigência de políticas discriminatórias implementadas pelo 

regime colonial. A herança da colonização portuguesa caracterizou o estado da educação no 

país na altura da sua independência, daí que o segundo capítulo – intitulado A Educação no 

Período Colonial – analisa o processo educativo durante a colonização portuguesa. Não se 

pode compreender o processo educativo angolano sem uma profunda reflexão sobre os 

aspectos históricos do passado colonial que influenciam a situação da educação e 

influenciaram a materialização das políticas públicas no período em análise. Sendo Angola, o 

sujeito da pesquisa, procuramos apresentar o enquadramento geográfico do espaço físico e 

uma breve história da sua formação enquanto unidade política, passando pela sua economia e 

a sua população. Trata-se de uma breve apresentação histórica do país. Antes de analisar a 

educação colonial, apresentamos um pequeno historial de como era feita a educação nas 

sociedades africanas antes da presença europeia, seguida da caracterização do sistema 

educativo colonial. Analisamos as diferentes fases do período colonial e seus elementos 

característicos. Procuramos estabelecer uma relação entre as fases da historiografia educativa 

de Portugal e o processo de ensino em Angola.  

Não é interesse nosso estudar a História da Educação de Portugal, porém os marcos 

desta história foram tomados apenas como referência para a análise da educação em Angola 

no período colonial. A realidade educacional colonial em Angola se mostra um tanto quanto 

diferente daquela que se vivia quer na metrópole quer nas outras colônias portuguesas em 

África, uma vez que a educação não era praticada de forma uniforme em Portugal continental 

e nos territórios ultramarinos. 

Nesse capítulo sobre a educação colonial, fizemos recurso aos primeiros contatos entre 

os portugueses e a população do Congo ainda no século XV, passando pela criação da colônia 

de Angola depois da fundação da capitania de Luanda no século XVI, até chegar ao século 

XIX, onde fixamos as balizas entre os anos de 1845 e 1975. A educação formal oficial em 

Angola colonial teve início apenas no ano de 1845, com o decreto de Joaquim José Falcão, 

então Ministro do Ultramar, durante a governação de Pedro Alexandrino da Cunha. 

Analisamos este período dividido em 3 fases: de 1845 a 1910; da constituição da República 

Portuguesa ao início do Estado Novo (1910-1933) e a terceira fase de 1933 a 1974, onde 

destacamos uma sub-fase fundamental para o estudo da educação em Angola, a que 

corresponde ao início da luta armada de libertação nacional à independência (1961-1975). 
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Cada uma destas fases apresenta uma caracterização diferenciada quanto às políticas 

educativas coloniais, bem como a organização do sistema educacional na então província do 

ultramar português que se constituiu em República Popular de Angola em 1975, mas será esta 

última etapa de apenas catorze anos que marcou as grandes mundanças no sistema educativo 

colonial – e é justamente neste período que se forma a matriz da educação em Angola.  

Em paralelo à analise que realizamos referente à última fase do período colonial, neste 

trabalho analisamos de igual modo o sistema educativo vigente nas chamadas zonas libertadas 

do MPLA durante a luta de libertação nacional. Este sistema era caracterizado pela 

conjugação da formação acadêmica, da instrução militar e de uma formação política e 

ideológica assente nos princípios de educação socialista. Para o efeito, jogaram importante 

papel as Escolas de Quadros, sendo a primeira criada em Leopoldville no ano de 1963, assim 

como os Centros de Instrução Revolucionária (CIR)
11

, o primeiro criado em 1964, na 

chamada Segunda Região Político-Militar do MPLA, em Cabinda (MPLA, 2008, p.287).  

Ainda nesse segundo capítulo, uma especial atenção foi dada ao processo de formação 

no exterior, durante o exílio, com apoio dos países do “Bloco do Leste”. Analisamos 

minuciosamente as diretrizes e os manuais elaborados pelo MPLA durante a fase de libertação 

nacional, para compreendermos as implicações históricas e políticas deste período no sistema 

educativo da Primeira República. 

O capítulo terceiro tem como título: O Sistema Educativo Transitório e a Construção 

do Estado-nação. Neste capítulo, são analisadas as questões relativas à construção do Estado-

nação através do processo de homogeneização das diferenças étnicas, linguísticas e sociais 

que caracterizam a população angolana como um conjunto multiétnico, linguístico e cultural. 

O capítulo começa com a caracterização do fim do Império Português em África no 

geral e particularmente em Angola. Analisa as circunstâncias históricas que obrigaram 

Portugal a abandonar a sua política colonial, assim como a especificidade do processo de 

descolonização de Angola, que em nada se assemelha ao das outras colônias portuguesas em 

África. A existência de três movimentos de libertação reivindicando a independência de 

Angola e o papel desempenhado pelo Partido Comunista Português (PCP) e o Movimento das 

Forças Armadas (MFA) no favorecimento a um dos movimentos, bem como o elevado grau 

conflitual entre os movimentos de libertação, caracterizaram um momento ímpar na história 

                                                           
11

 Os CIR eram instituições criadas pelo MPLA nas regiões sob seu domínio durante a luta armada pela 

libertação de Angola, onde, para além da instrução militar, eram ministradas aulas de outra índole, sobretudo 

para a formação política e ideológica dos guerrilheiros e seus familiares. 
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de Angola. A análise deste período se apresenta de grande importância neste trabalho, uma 

vez que estes acontecimentos condicionaram o futuro político de Angola nos anos seguintes. 

O processo conturbado de descolonização de Angola, o êxodo rural e o prematuro 

abandono dos quadros da administração colonial exigiram da nova autoridade política a 

observância de um período transitório entre o antigo sistema e o novo. Apesar do discurso 

político, que indicava ruptura completa, alguns elementos do sistema educativo colonial 

foram mantidos para o novo sistema, devido a um conjunto de razões, como mais adiante se 

enumera. 

A conquista do poder político pelo MPLA e a opção pela via de desenvolvimento 

socialista, tendo o marxismo-leninismo como ideologia política do partido, definiu o novo 

sistema educativo angolano, que tinha na obrigatoriedade e na gratuidade os seus princípios 

básicos. Nesse capítulo, analisamos igualmente o processo de nacionalização da educação, 

sua apropriação pelo Estado angolano. Discutimos a questão da democratização da educação, 

enquanto conceito e política educacional – “Educação para todos” –, e a participação de todos 

na educação por meio de um processo de politização da sociedade. Analisamos o processo de 

acessibilidade aos estudos e o alargamento às massas populares do sistema gratuito de ensino.  

Pela primeira vez na história de Angola, o acesso ao ensino deixou de ser privilégio da 

minoria. Apesar dos aspetos positivos para a educação que esta fase apresenta, é justamente 

durante a vigência da Primeira República que a educação foi utilizada como instrumento de 

ideologização dos angolanos, devido às orientações saídas do Primeiro Congresso do MPLA, 

realizado em dezembro de 1977, que ratificou a decisão política tomada em outubro de 1976, 

quanto à via de desenvolvimento político, econômico e social do país, assim como da 

definição da ideologia do Estado.  

A implementação das políticas públicas no domínio da educação e a sua materialização 

jamais  se concretizariam se não fossem criadas as bases políticas econômicas e sociais, uma 

vez que qualquer política pública depende em primeira instância do regime político, na 

segunda instância da estabilidade econômica do país e em último das repercussões que tal 

política pode trazer para a sociedade, uma vez que é para a sociedade que se educa. Foi 

justamente no I Congresso do MPLA que estas bases foram definidas.  

A Primeira República de Angola se caracterizou pela implementação de um conjunto de 

políticas públicas no domínio da educação, desde políticas de caráter massivo de âmbito 

nacional, voltadas mais para salvaguarda dos interesses do Estado, às de interesses mais 

locais, destinadas a solucionar questões pontuais diferentes de uma região a outra, tais como: 

a de Alfabetização de Adultos; da Criação das Escolas Polivalentes; da Importação de 
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Docentes; da Generalização do Processo Docente; do Processo de Encaminhamento Interno e 

Externo e a do Sistema de Ensino Partidário. 

Todas estas políticas educativas são analisadas nesse capítulo à luz da realidade política 

e histórica do país. O que nos permitiu fazer uma avaliação do primeiro sistema educativo de 

Angola, e compreender como foi elaborada e implementada a primeira reforma educativa, 

depois de um processo de diagnóstico do sistema de educação herdado do regime político 

colonial português. 

O presente trabalho dedica um quarto capítulo, intitulado: A Educação e os Processos 

de Homogeneização/Hegemonização na Primeira República. Destacamos nesse capítulo a 

discussão sobre a instrumentalização do sistema educativo para fins ideológicos, analisando 

como o regime político realizou este processo na Primeira República. Analisamos de igual 

modo todo o processo de reforma política, o lugar e papel do Estado em relação ao processo 

docente educativo no país, assim como políticas no domínio econômico, cujo impacto 

interfere de forma direta no processo da educação.  

Nesse capítulo debruçamo-nos sobre os processos de hegemonização e homogeneização 

política e cultural. Procuramos compreender se, no intuito da constituição do Estado-nação, 

existiu um processo de homogeneização ou um processo de hegemonização. Ou talvez 

tenham ocorrido os dois processos em simultâneo. E que papel jogou a educação na 

efetivação do mesmo ou dos mesmos processos.  

O presente trabalho é elaborado também numa perspectiva de história. Tendo como 

fundamentação a elaboração da história para o presente com os fatos do passado, procuramos 

trazer um pouco da nossa implicação enquanto ator social e parte do processo em análise, sem 

perder de vista o âmbito social da pesquisa em si, bem como as obrigações acadêmicas para 

este processo.  

Estudiosos de sistemas educativos e políticas públicas de educação distinguem 

diferentes maneiras de pesquisar as chamadas ciências de educação, assim como elaboram 

tipologias de pesquisas neste domínio. Ozga (2000), citando Dale, define 3 tipos de pesquisas 

em educação, como veremos com mais propriedade na primeiro capítulo: de administração 

social, de análise política e de ciência social. O presente trabalho tem um caráter de ciência 

social, pela dimensão da análise que faz sobre o objeto em estudo, bem como pela 

metodologia e pelos métodos escolhidos, porém não coloca de parte o aspecto da análise 

política. Porque aqui colocamos questionamentos do tipo: O que é que o regime fez? Por que 

fez? Para quem? Como foi feito? Como a mudança do regime político no país influenciou o 

processo educativo? Que medidas foram implementadas no âmbito de novas políticas públicas 
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e de que forma a estabilidade econômica, ou não, em Angola, criou condições favoráveis, ou 

não, para o desenvolvimento da educação a todos os níveis? 

A preocupação em responder a estas questões, somadas às outras que constituem o 

problema da pesquisa, dá-nos uma súmula em jeito de conclusão da pesquisa, que julgamos 

ser de muita valia para a compreensão não só do período relativo à Primeira República, mas 

também para o período posterior. 

Do ponto de vista histórico e político, entende-se como Primeira República em Angola 

o período compreendido entre 1975 (ano da independência nacional) e 1992 (realização das 

primeiras eleições multipartidárias, livres e democráticas), período este que corresponde à 

mundança do regime político no país. Porém, este marco, para uma compreensão cabal do 

sistema educativo em Angola, não permite uma análise justa e profunda, pois, educativamente 

falando, a Primeira República, no nosso entender, prolonga-se até o ano de 2001, com a 

aprovação da Lei de Bases do Sistema de Educação. Este é de fato um marco importante que 

constitui um “divisor de águas”, do ponto de vista da educação, entre uma república e outra. 

No esforço entre a luta pelo desenvolvimento social e a guerra civil, foi aprovada a Lei 

de Base do Sistema de Educação, a Lei 13/01, de 31 de dezembro de 2001, que lança as bases 

para uma reforma mais profunda do sistema educativo no país. A liberalização da economia, o 

combate à inflação, o aumento da despesa pública com a educação são, dentre outras políticas 

que influenciaram a organização e a prática do novo sistema educativo, elementos ausentes no 

período em estudo. Constituindo um período posterior aos nossos estudos, a abordagem da 

Segunda República poderá ser melhor compreendida fazendo recurso aos estudos feitos sobre 

a Primeira República. É aí onde reside o papel da história na compreensão do presente, pois 

julgamos que o presente trabalho tem também esta nuance. 

O trabalho termina com as considerações finais, conclusivas da pesquisa e de tudo que 

se discutiu nos capítulos anteriores, enfatizando o imaginário político e a sociedade real. São 

passadas em revista novamente as políticas públicas implementadas, seus objetivos e metas, 

êxitos e fracassos de cada uma delas, contrapondo-as à realidade social vigente. O que, no 

nosso entender, permitiu elaborar um conjunto de contribuições que esta pesquisa poderá dar 

para a educação angolana e para a ciência em geral. 

A escolha desse objeto de estudo se enquadra na necessidade de se querer produzir 

conhecimentos teóricos e práticos sobre o sistema educativo angolano, através da análise de 

diferentes políticas públicas educacionais, visando compreender também como este processo 

se desenvolveu e de que maneira a tendência de unidade nacional dos angolanos na formação 

do Estado-nação produziu processos hegemônicos. Nossa escolha pela temática se enquadra 
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na nossa implicação ao processo enquanto ator social. Procuramos, enquanto parte do 

processo, contribuir para o desenvolvimento da educação em Angola.  

Como docente e gestor educacional, como ator social e não um mero observador, nossa 

implicação à temática da educação data desde o período da formação ao nível de graduação 

em ensino de história, feita no Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) de Luanda 

(2001). Esta formação inicial, aliada à formação continuada em ensino de história de Angola, 

assim como a nossa experiência profissional de duas décadas e meia, como docente, e de uma 

década como gestor de educação, constituíram motivações e estímulos mais que suficientes 

para desencadear a necessidade de construir conhecimentos científicos no domínio não 

somente da educação, mas conhecimentos válidos para uma modesta contribuição à história 

de Angola, à história da educação, à sociologia da educação em Angola e às demais 

disciplinas científicas, sobretudo as chamadas ciências antropossociais. 

Essa contribuição caracteriza-se também na elaboração de conteúdos hoje incorporados 

a alguns materiais didáticos de ensino secundário, como aconteceu com a pesquisa resultante 

do Trabalho de Fim do Curso da graduação. Na mesma senda, resultante do trabalho de 

pesquisa de mestrado em ensino de história de Angola, concebeu-se um programa de uma 

disciplina científica (História Militar de Angola), detalhando conteúdos, meios e métodos 

didáticos, assim como o processo de avaliação das aprendizagens, que as instituições de 

ensino superior militar em Angola adotaram para a formação de nível superior dos oficiais das 

Forças Armadas Angolanas. É nesta perspectiva que esperamos que este estudo venha a 

contribuir de uma forma ou de outra no engrandecimento do acervo já existente sobre a 

temática analisada. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

Compreender compreensões é uma das tarefas 

árduas do pesquisador das qualidades humanas. 

Diria mesmo é a sua atividade predominante num 

processo de pesquisa qualitativa. Mas um dos 

nossos desafios mais cruciais é compreender a 

compreensão. Nestes termos tratar com sentidos na 

sua complexidade, tarefa fundante das pesquisas 

qualitativas, implica em ampliar a compreensão do 

que seja a compreensão, com várias conseqüências 

importantes para a pesquisa de base qualitativa e 

suas variantes. (MACEDO, 2009, p. 87). 

O objeto da presente pesquisa são os processos de hegemonização e homogeneização 

política e cultural por via do sistema de educação em Angola, durante a vigência da Primeira 

República (1975-1992). Para compreender os processos em causa, elegemos algumas 

categorias que constituem os pilares deste trabalho, a saber: Educação, Cultura, Políticas 

Públicas, Hegemonia, Sistema de Educação. Cada uma delas mereceu uma análise sucinta da 

sua epistemologia à formação de conceito, assim como a apropriação do termo ao longo da 

história e da presente pesquisa. 

Na parte introdutora deste trabalho, foram mencionados estudos de vários teóricos, 

sobretudo no domínio da educação, trabalhos estes que permitiram a clarificação da teoria 

básica desta pesquisa, assim como sua metodologia. Razão pela qual, no campo do chamado 

marco teórico referencial, estes estudos não são referenciados de forma explícita, ficando 

submergidos dentro da teoria de etnometodologia. 

A necessidade de analisar conceitos como “educação” e “cultura” obrigou-nos a um 

aprofundamento maior nestes conceitos mais que em outros, pois deles depende a 

compreensão da realidade social que pretendemos analisar. Por esta razão, o marco referencial 

teórico começa justamente com a análise da educação como conceito e como processo. 

 

1.1 O Marco Teórico Referencial 

 

A base etimológica de “educação” deriva de dois termos latinos: educare e educere. 

Educare significa alimentar. Entendamos aqui alimentar no sentido de quem dá alimento para 

outra pessoa. Enquanto que educere significa tirar para fora de, ou conduzir para, extrair, 

desenvolver. A polissemia do termo torna-o tão complexo, e o conceito dele resultante 

também o é. 
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Tanto no primeiro caso quanto no segundo, em conformidade com a etimologia da 

palavra educação, vê-se que ela não pode existir de forma isolada. É necessário que haja no 

mínimo dois indivíduos: o que dá o alimento e aquele que recebe, ou o que conduz e aquele 

que é conduzido. Nos dois sentidos, exige-se acima de tudo o conhecimento. Quem dá 

alimento deve conhecer que alimento está a dar ao outro, pois existem alimentos venenosos 

quando são indevidamente preparados ou quando consumidos em associação com outros 

alimentos. Certos alimentos não são por si venenosos, mas tornam-se venenosos quando não 

se conhecem as suas propriedades químicas e em combinação com outros podem provocar 

reações químicas fatais para o organismo humano. Por isso é preciso conhecê-los. Outros 

ainda podem ser prejudiciais quando consumidos em determinadas quantidades e em 

determinados períodos do dia, épocas ou em circunstâncias tais como logo a seguir a uma 

certa atividade ou pouco depois desta. Por esta razão, quem dá de comer deve saber o que vai 

dar, como vai dar, quanto e quando deve dar. 

O outro significado está na mesma linha, o do conhecimento. Quem conduz deve saber 

para onde está a levar o outro. Um cego não pode conduzir outro cego. Senão caem os dois no 

buraco. Podemos concluir que para educar devemos ter em primeira instância o 

conhecimento, depois a nossa vontade de educar, cuja finalidade é a manutenção da 

sociedade. Embora se sabe hoje que é no educar que o educador também aprende, não deixa 

de um grande significado o nível de conhecimentos adquiridos pelo educador para o êxito do 

processo educativo. 

 A educação é toda a influência que a sociedade exerce sobre o ser humano. Por esta 

razão, ninguém escapa da educação, primeiro na família, depois na rua ou bairro, mais tarde 

na escola, na igreja e nas associações juvenis, culturais, desportivas, etc. De uma maneira ou 

de outra, todos os seres humanos, conscientes ou inconscientemente, estão envolvidos com a 

educação. Tudo que os pais transmitem aos seus filhos é educação, independentemente dos 

valores transmitidos: bons ou maus. Quando um rapaz tem algum desvio social, é comum 

ouvir-se: esta é a educação que recebeu em casa? Do indivíduo que repreende qualquer ação 

do outro, diz-se que ele está a educar. O mesmo acontece quando um agente da polícia 

repreende um cidadão por qualquer ato errado cometido na via pública. Os pais todos, com ou 

sem formação acadêmica, são chamados encarregados de educação. A tarefa de educar lhes 

foi naturalmente encarregada. Será esta a educação que se propõe neste trabalho? 

Na verdade a educação existe desde o momento em que a humanidade organizou-se em 

sociedade. Ela existe de várias maneiras e se transmite de vários modos. Não existe uma única 

forma de educação, nem tampouco um modelo único. Daí se pode entender que o modelo 
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eurocentrista imposto nos últimos tempos a todos os povos do mundo não é o único que 

existe, já que a escola não é por excelência o único lugar onde se realiza a educação. 

Como atrás foi já referenciado, segundo o sociólogo angolano Laurindo Vieira (2007, p. 

32), a educação em Angola não é apanágio dos portugueses; mesmo sem conhecerem a 

escrita, os povos da região que se veio a constituir como Angola já praticavam educação. Em 

todas as outras regiões de África a educação não foi introduzida no continente pelos europeus, 

como muitas vezes se pretende inculcar. Cada sociedade humana desenvolveu a educação 

conforme a sua constituição e seus interesses. Em momento nenhum na história da 

humanidade as sociedades humanas foram iguais; mesmo na Pré-história, quando começava a 

constituição dos primeiros agrupamentos humanos, eles se organizaram conforme as 

realidades naturais das suas regiões no concernente ao clima, à vegetação, à flora, ao relevo, o 

que os levou a produzir diferentes instrumentos de trabalhos e a agir de maneiras diferentes na 

natureza, conforme as condições históricas de cada região. Com o desenvolvimento dos 

agrupamentos humanos, surgiram sociedades diferenciadas pelas suas principais atividades: 

caça, recolha de diferentes produtos, pesca, agricultura, criação de gado. Cada uma delas 

desenvolveu uma educação específica para garantir a continuidade da sociedade. 

O desenvolvimento das forças produtivas propiciou a acumulação e o excedente da 

produção, que se foi concentrando nas mãos de uma minoria que, na maior parte dos casos, 

era de indivíduos escolhidos para garantir a segurança da comunidade. A acumulação de bens 

deu origem à formação de classes sociais e à criação do poder político, e daí a preocupação de 

uma educação voltada para a perpetuação das classes. Algumas classes procuram submeter 

outras e, para a manutenção do seu domínio sobre as outras, usam a educação como 

instrumento da dominação. Antes a educação era uma maneira de tornar comum o saber, o 

trabalho, as crenças, os valores sociais como amor e a vida, para o benefício da comunidade. 

A força da educação reside no fato de ser um elemento produtor de saberes, de ideias e das 

crenças comuns que caracterizam a sociedade.  

As sociedades africanas sempre praticaram a educação, a chamada educação natural, 

aquela voltada para a sobrevivência de acordo com o meio natural, onde as experiências 

acumuladas eram transmitidas de geração a geração através da tradição oral. Não existe 

nenhum paralelismo direto entre a educação e a escola. A educação existe e sempre existiu 

onde nunca tinha existido nenhuma escola. Nestas sociedades, nem sempre existiu uma 

separação clara de funções entre quem ensina e quem aprende. Todos aprendem com a vida, 

um aprendizado que vem do íntimo humano e de forma natural, com a finalidade de 

transformar esta natureza em benefício próprio e do coletivo. 
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Dada a complexidade do processo educativo e do conceito em si, torna-se necessário 

esclarecimento mais detalhado do nosso entender sobre a dimensão da educação, como 

processo social que tem lugar em todas as sociedades e esteve sempre presente em todas as 

épocas históricas, desde a constituição dos primeiros agrupamentos humanos. Não se pode 

compreender a educação sem antes distinguir de que tipo de educação falamos. Para o nosso 

entendimento, existem dois tipos de educação (como ficou dito atrás): a formal e a não 

formal. Muitos são os teóricos (Brandão, 1981; Torres, 2002) que estabelecem diferenças 

entre um e outro tipo de educação. 

 A educação formal, como já vimos, é aquela que se realiza na base de um currículo 

estruturado com intencionalidade muito bem definida, respeitando mecanismos 

preestabelecidos e uma rígida sequência temporal. Esta é a educação que conhecemos hoje 

nas nossas escolas, quer públicas quer privadas, onde há uma nítida separação de funções e 

papéis no processo educativo. As tarefas dos professores e dos alunos estão legalmente 

determinadas. Para dar maior rentabilidade ao processo, cada componente assume 

determinado papel (algumas vezes inconscientemente), distribuído por força da lei ou da 

regulamentação escolar, sem qualquer participação dos atores deste processo. Os currículos 

escolares e os programas são elaborados por estruturas de direção do sistema educativo na 

maior parte das vezes, para não dizer todas, sem que o profissional que executa estas políticas 

seja ouvido, isto para não falar do aluno. Este é, na verdade, o tipo de educação que é imposto 

a quase todas as sociedades pelo sistema econômico capitalista. 

Segundo Brandão (1981 p. 26), o ensino formal é o momento em que a educação se 

sujeita à pedagogia (teoria da educação), cria situações próprias para o seu exercício, produz 

os seus métodos e as suas regras e tempos e constitui executores especializados. É quando 

aparecem a escola, o aluno e o professor. 

Fora desse tipo de educação que exige currículos, programas, políticas, instalações 

físicas, recursos materiais e financeiros, divisão de tarefas e funções entre a direção, 

professores, alunos, auxiliares administrativos, encarregados de educação etc., existem outros 

tipos de educação, que aqui chamamos de não formal. 

No caso concreto de algumas sociedades africanas, atividades sociais tais como: 

sacerdócio, trabalho com ferro (quer na sua extração, quer na fundição e fabrico de 

instrumentos), cura de doenças, caça, assim como julgamento de litígios, sobretudo aqueles 

que envolvem práticas espirituais, não são desenvolvidas por qualquer indivíduo. Estas 

funções estão reservadas a pessoas altamente preparadas, cujo processo de formação nada tem 

a ver com o tipo de educação formal. A formação do sacerdote, do ferreiro, do curandeiro ou 
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de caçador é um processo bastante complexo e longo. Embora tenha um programa e uma 

espécie de currículo, não é rigidamente seguido, variando em dependência da evolução do 

instruendo, isto de acordo com as suas aptidões e habilidades, que na maior parte das vezes 

estão dependentes da motivação e da vontade de quem aprende. Esta formação não tem lugar 

no espaço próprio (como escola), mas tem lugar em qualquer local onde as condições de 

aprendizagem estejam criadas. Não respeita o condicionalismo de tempo de aprendizagem, 

que depende sempre do grau de assimilação da pessoa que está sendo educada para o 

exercício da função. Uma mesma profissão pode ser aprendida com tempo de formação 

significativamente diferente entre duas pessoas, mesmo quando ensinadas pelo mesmo mestre 

e sob as mesmas condições. Neste tipo de educação, tal como na formal, existe a figura de 

quem ensina e de quem aprende, porém este aprendizado não está aberto para todos os 

membros da comunidade. Existem rigorosos critérios de seleção para os alunos. A este tipo de 

educação é muito comum nas sociedades africanas. Apesar de incorporar alguns elementos da 

educação formal, não cumpre cabalmente com os requisitos essenciais para tal categoria. Por 

isso é não formal. 

A outra categoria da educação não formal é aquela que é comum a todas as sociedades 

humanas, onde todos concorrem para o processo de ensinar e todos estão disponíveis para 

aprender. Ninguém ensina ninguém, todos se ensinam e todos aprendem na interação social e 

com o meio (FREIRE, 2011). Os valores sociais, culturais, a moral e outros são passados de 

gerações mais antigas às gerações mais novas e consequentemente todo o legado social e toda 

a experiência acumulada pelo grupo são passados de forma natural e “gratuita” para as mais 

jovens gerações. Aqui os interesses individuais e coletivos são respeitados.  

Os pais e as pessoas adultas procuram passar para os jovens e crianças os 

conhecimentos necessários para as suas sobrevivências e estes, por sua vez, aprendem através 

dos exemplos e dos comportamentos dos membros mais velhos da sociedade. Nem sempre 

estes exemplos acontecem em situações criadas propositalmente para o aprendizado da jovem 

geração. Eles têm lugar no dia a dia das pessoas na comunidade. Neste caso, a educação é 

chamada por muitos de uma educação natural (emerge naturalmente), não se ensina algo que 

esteja fora da realidade social que se vive. É um processo que está diretamente vinculado 

entre o homem e o seu meio. 

Um bom exemplo para compreender esta educação é o caso do povo bemba, que habita 

a Zâmbia, na África Austral. As crianças bemba de apenas 6 anos de idade podiam chamar 

pelos seus próprios nomes, e sem nenhuma hesitação, sessenta espécies de plantas, e de 

certeza conheciam as suas propriedades nutricionais – mas nada conheciam acerca de plantas 
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ornamentais (RODNEY, 1975, p. 345). E aos 12 ou 15 anos poderiam conhecer as suas 

propriedades medicinais. Tudo isso é resultado de um processo de educação, que não envolve 

nem escola, nem currículo, nem professor, mas é resultante da necessidade de um processo de 

interação entre o homem e o seu meio natural e social. Nestas sociedades, a educação é 

encarada como sendo o mecanismo através do qual uma sociedade produz os conhecimentos 

necessários à sua sobrevivência e à sua subsistência, transmitindo-os de geração a outra, 

essencialmente, pela instrução dos jovens. E ela pode ter lugar, de maneira não 

institucionalizada, em casa, no trabalho ou em área de entretenimento, ou seja, no dia a dia da 

comunidade. 

 

Em todo tipo de comunidade humana onde ainda não há uma rigorosa 

divisão social do trabalho entre classes desiguais, e onde o exercício social 

do poder ainda não foi centralizado por uma classe como um Estado, existe a 

educação sem haver escola e existe a aprendizagem sem haver ensino 

especializado e formal, como um tipo de prática social separada das outras e 

da vida. (BRANDÃO, 2007, p. 32). 

 

Em Angola em particular, a educação formal ocidental, também poderemos assim 

chamar de educação escolar, teve início com os europeus. Mas em África em geral 

distinguem-se três tipos de sistemas educativos: a educação autóctone, a educação islâmica e 

aquilo que se poderia qualificar como um sistema de educação afro-cristã, referente às 

primeiras tradições cristãs que sobreviveram na Etiópia e junto aos coptas do Egito. 

A educação aqui chamada de autóctone é comum a todas as sociedades africanas, é 

aquela que denominamos natural. Com a presença europeia, este modelo de educação passou 

a ser combatido, pois não ia de acordo com os interesses da colonização. Interessava aos 

europeus um modelo de educação que fosse capaz de desculturalizar os africanos, e o modelo 

vigente não cumpria esta missão, por isso passou a ser “diabolizado”, estigmatizado e, com a 

cristianização da sociedade, esta prática educativa passou a ser considerada contrária aos 

princípios cristãos.  

 

A educação autóctone oferecida no seio das culturas de tradição oral foi 

amplamente perseguida fora das escolas fundadas sobre o sistema ocidental. 

Contrariamente a uma falsa ideia difundida durante o período colonial, esta 

forma de educação desdobrava-se além de uma simples socialização no 

interior da família extensa, do sistema etário das salas de aula e das 

instituições de ritos de passagem como o poro e o bundo, na África 

Ocidental. No nível fundamental, a educação doméstica da criança realizava-

se por intermédio de jogos de palavras, charadas e outros exercícios do 

mesmo gênero, destinados a prover-lhe o domínio da sua língua materna. 

Ensinava-se à criança contar, se lhe narrava histórias e instruíam-na a 
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apreciar a cultura do seu povo, os seus valores, a sua visão de mundo e o seu 

passado. O seu pai, a sua mãe ou mesmo outro parente, transmitiam-lhe 

diversas competências, familiarizando-a com o ambiente, as plantas e os 

animais, ensinando a caça ou a pesca. Ensinavam-se certos procedimentos de 

fabricação, mostrava-se às meninas como manter um lar e aos meninos como 

praticar a agricultura ou construir uma casa. Do mesmo modo, as crianças 

aprendiam a arte, a música, a dança e a religião. Embora não estruturada, 

esta educação não se apresentava, entretanto, senão como muito premeditada 

e a sociedade, que contava, para a sua sobrevivência e subsistência, com a 

habilidade e criatividade individuais, tomava medidas para incentivá-las.
12

 

 

 

Com a institucionalização do regime colonial em Angola, e o mesmo se aplica para todo 

o continente africano, a educação ocidental imposta tinha como tarefa fundamental o processo 

de desculturalização dos africanos, formando uma elite de africanos que deveria participar no 

processo da colonização ao lado dos colonizadores e não dos colonizados, marginalizando 

todos os modelos de educação anteriores, quer os diferentes sistemas de educação autóctones, 

quer os sistemas de educação implantados pelo Islã nas regiões norte, assim como na África 

ocidental e oriental, ao longo do litoral índico. 

 

[...] o modelo educacional ocidental marginalizara todos os sistemas pré-

coloniais de educação. Este modelo privilegiava o conhecimento dos 

idiomas europeus, comparativamente ao árabe ou outras línguas africanas, 

transformando-se em um dos fatores determinantes para a formação das 

classes sociais, tendendo a separar a elite, instruída à moda ocidental, das 

massas, comumente consideradas, com desdém, “analfabetas” ou “iletradas”, 

a despeito da grande virtuosidade verbal das culturas orais, produto especial 

das características tonais próprias às línguas africanas. Para os regimes 

coloniais, a educação ocidental tornara-se uma arma poderosa de 

aculturação; ela modelava a mentalidade da elite por ela formada, 

adestrando-a a desejar certos aspectos da cultura europeia: indumentária, 

culinária, leis, formas de governo e bens de importação.
13

 

 

 

Foi a partir desse período que a educação em Angola passou a ser um instrumento de 

ideologização do regime ao serviço da colonização. Este modelo de educação escolar 

introduzido pelos europeus em Angola, e que continua a ser materializado nos nossos dias, é 

que constitui o objeto de estudo nesta pesquisa, procurando compreender como os processos 

de hegemonia e de homogeneização política e cultural ocorrem na base do sistema educativo, 

no caso concreto de Angola, durante a Primeira República. 
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 Ver cap. 22: Educação e Mudança Social, por Aklilu Habte e Teshome Wagaw, em colaboração com J. F. Ade 

Ajayi. História Geral de África. UNESCO, v. VIII, p. 823-824. 
13

 Idem, p. 818-819. 



40 

 

A educação é uma propriedade exclusiva do ser humano. Somente ele, entre todos os 

animais, realiza a educação. Émile Durkheim formula uma definição de educação como uma 

prática social cuja origem e destino são a sociedade e a cultura, para ele: “A educação é ação 

exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para 

a vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados 

físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio 

especial a que a criança, particularmente, se destina” (BRANDÃO, 2007, p. 71). 

É suficientemente clara a ideia segundo a qual a educação só é possível na sociedade 

humana porque o homem tem cultura e os animais não. Como poderemos entender a cultura? 

O termo cultura tem a sua origem no vocábulo latino colere, que significa cultivar. A 

palavra cultura é usada, nos nossos dias, nas mais distintas funções da vida humana, em 

diferentes disciplinas científicas e nos mais diversos ramos do conhecimento, como na 

Biologia, na Filosofia, nas Ciências Sociais etc. Na Biologia, a cultura é entendida como 

criação especial de certos organismos vivos para fins determinados (como é o caso do estudo 

de modos de vida bacteriana). Na Filosofia, a cultura é o conjunto de manifestações humanas 

que contrastam com a natureza ou comportamento natural; entendida como aquisição de 

conhecimentos e práticas de vida reconhecidas como melhores, superiores, ou seja, a 

erudição. Nas nossas sociedades atuais, muito se tem falado sobre o que é cultura erudita 

“pura”, “clássica” e o que é cultura popular. Ainda do ponto de vista da Filosofia, cultura é 

também o conjunto de respostas para melhor satisfazer às necessidades e aos desejos dos 

homens dentro de uma determinada sociedade. Outra conotação do termo tem origem na 

palavra alemã kultur, para determinar formas de manifestação artísticas e técnicas da 

humanidade
14

; expressão que é usada para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma 

comunidade.  

Sendo a cultura uma propriedade intrínseca ao homem, é nas Ciências Sociais que 

procuramos encontrar a compreensão do conceito, e buscamos na ciência do homem 

(Antropologia) as explicações para podermos entender o seu conceito. Se ela é o elemento 

essencial na diferenciação entre os homens e os animais, será de igual modo o principal 

divisor dentro da espécie humana. Pois é a cultura que diferencia os grupos humanos, uma vez 

que os homens nascem e permanecem biologicamente iguais em todo o planeta. Constatação 

já feita há milhares de anos, como se pode observar nas palavras do sábio e filósofo chinês 

Confúcio, quando dizia: “A natureza dos homens é a mesma. São os hábitos que os mantêm 

                                                           
14

 Ver: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura>. Acesso em: 15 fev. 2014. 
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separados. A natureza faz com que nós os homens nos pareçamos uns com os outros e nos 

juntemos; é a educação que faz com que sejamos diferentes e nos afastemos uns dos outros”.
15

 

Ao longo da história da humanidade, esta separação entre os homens por razões 

culturais constituiu motivo de guerras entre grupos sociais, rejeição de uns por outros, 

submissão, até mesmo extermínios. Já na antiguidade os povos das chamadas grandes 

civilizações não possuíam os mesmos comportamentos sociais, e a estranheza de um grupo 

pelo outro se centrava na sua visão do mundo baseada pela sua cultura, ou seja, o modo como 

os homens se relacionavam dentro do grupo, e como o grupo se relacionava com o meio 

circundante. 

O historiador da Grécia antiga Heródoto (484-424 a.C.), chamado de “pai da História” 

por um outro historiador grego, Tucídides, ao comparar o sistema de parentesco e toponímica 

dos gregos com os lícios, escreveu o seguinte: “Eles têm um costume singular pelo qual 

diferem de todas as outras nações do mundo. Tomam o nome da mãe e não do pai. Pergunte-

se a um lício quem é ele responde dando o seu nome próprio e o de sua mãe e assim por 

diante na linha feminina” (LARAIA, 2011, p. 10). 

Essa constatação, feita há mais de dois mil anos na Europa, não é diferente do que 

ocorre nos nossos dias em Angola na região norte, com povos da mesma etnia e falantes da 

mesma língua (kikongo), não tão distintos como no primeiro exemplo: os musolongo
16

 levam 

o nome da mãe e os muxikongo
17

 não. Os gregos pertencem a uma sociedade patrilinear, por 

esta razão se acham diferentes dos lícios, que são matrilineares. Mas entre os “Bakongo” de 

Angola (musolongo e muxikongo), dois grupos de língua kikongo já citados acima, a 

diferença na antroponímia é muito grande, apesar de ambos os grupos pertencerem a 

sociedades matrilineares. 
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 Confúcio (K'ung-tzu, K'ung-fu-tzu), literalmente Mestre Kong (551 a.C.-479 a.C.), pensador e filósofo chinês 

do Período das Primaveras e Outonos. Sua filosofia sublinhava uma moralidade pessoal e governamental, 

também os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a sinceridade. Estes valores ganharam 

relevo na China sobre outras doutrinas, como o legalismo e o taoismo durante a Dinastia Han (206 a.C.-220). Os 

pensamentos de Confúcio foram desenvolvidos num sistema filosófico conhecido por confucianismo. Os seus 

ensinamentos podem ser encontrados na obra Analectos de Confúcio, uma coleção de aforismos, que foi 

compilada muitos anos após a sua morte. Os princípios de Confúcio tinham uma base nas tradições e crenças 

chinesas comuns. Ver: <http://www.rivalcir.com.br/frases/confucio.html>. 

16
 Solongo, subgrupo etnicolinguístico kongo de Angola, habitante da região do Soyo, no Noroeste, região onde 

teve lugar o primeiro contato entre portugueses e africanos do país que é hoje Angola.  

17
 Muxikongo, subgrupo etnicolinguístico kongo de Angola, habitante da região de Mbanza kongo, capital do 

Reino do Kongo, no Norte de Angola. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Confucianismo
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O significado latino do termo cultura mantém-se ainda hoje em muitas línguas e 

contextos sociais diferentes. Em português também se usa a expressão “culturas agrícolas”, 

para designar os produtos provenientes da agricultura. Mas não era apenas este o sentido do 

termo: como se refere o historiador Tácito, ele usa o termo para designar práticas de 

convivência humanas relacionadas com o matrimônio entre povos germânicos. 

Separados geográfica e temporalmente, a prática acima citada dos germanos continua 

presente nos nossos dias entre a população de língua kikongo em Angola. É o marido (com a 

ajuda da sua família) que dá o dote à família da mulher (e não à mulher, pois ela não recebe 

absolutamente nada), e não o contrário, como acontece com outros povos também de África. 

Esta é uma prática que de certa forma inibe a poligamia na sociedade, pois, para que um 

homem possa ter muitas esposas, ele deve ter grandes posses e um bom poder financeiro para 

dar dote às várias famílias, tanto quanto for o número de mulheres que deseja esposar, 

conforme as exigências da sociedade. 

A diversidade cultural da espécie humana é de tal natureza que alguns costumes, 

embora diferentes, chegam a aproximar-se entre diferentes grupos sociais. Outros são tão 

diferentes e considerados bárbaros por uns e culturalmente valorizados por outros. Montaigne 

(1533-1572), tendo estudado os povos indígenas Tupinambá do Brasil e movido por um 

sentimento do relativismo cultural, considerou lógica a prática de antropofagia dos 

Tupinambás, quando comparada com algumas práticas comuns em sociedades modernas da 

sua época, escrevendo o seguinte: 

 

Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade, mas que o 

fato de condenar tais defeitos não nos leve a cegueira acerca dos nossos. 

Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois de 

morto; e é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o 

queimar aos poucos, ou entregá-lo aos cães e porcos, a pretexto de devoção e 

fé, como não somente o lemos mas vimos ocorrer entre vizinhos nossos 

conterrâneos. (MONTAIGNE, 1972). 
 

Entre a maioria dos povos de Angola, a relação íntima de um homem ou uma mulher, 

quando na condição de casados, com outra pessoa que não seja o seu cônjuge é considerada 

adultério. O respeito pela mulher alheia é quase “sagrado”. Numa visita do então Primeiro-

Ministro de Angola ao Reino da Swazilândia, como cortesia, o anfitrião cedeu uma das suas 

esposas para passar a noite com o governante visitante, ato que deixou o segundo perplexo e 

ofendido – já que na sua cultura, para além do fato da sua condição de casado (estaria a 

cometer adultério, se aceitasse a cortesia do anfitrião), o respeito pela mulher alheia é sagrado. 
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Independentemente da educação cristã, que data do final do século XV na região do 

Congo, e nos séculos seguintes se expandiu para as outras regiões, o corpo da mulher é 

considerado um templo sagrado, por esta razão ele é conservado oculto aos olhos da 

população. Nas aldeias de povos de língua kikongo, os homens tomam banho em lugares 

diferentes das mulheres, assim como os homens adultos separados dos adolescentes e 

crianças. Na região sul de Angola, entre os Ngangelas, não existem lugares exclusivos dos 

homens e das mulheres para o banho no rio, todos tomam banho juntos, na sua máxima 

nudez. O mesmo ocorre nas praias de nudismo pelo mundo ocidental. 

Entre vários povos orientais, o suicídio é um ato de honra perante diferentes situações 

sociais, tais como endividamento, fracasso no casamento, traição conjugal e outras. Para 

outros povos ocidentais, o suicídio não é um ato de honra; pelo contrário, é um ato de 

covardia, para muitos é crime, e para os cristãos é pecado. 

Para a maioria das populações africanas, o consumo da carne de cão é abominável.  

Noutras regiões somente homens honrados, privilegiados, consomem a carne bovina. Entre os 

mucubais
18

, em Angola, independentemente da sua posição social, o consumo da carne de 

vaca faz parte da sua dieta diária, para não dizer permanente, enquanto os hindus, na Ásia, 

não comem a carne de vaca por razões religiosas. Por esta mesma razão, os muçulmanos não 

comem a carne de porco, quando no ocidente o porco é considerado um dos mais prestigiosos 

alimentos, pelo seu sabor e pelos seus múltiplos derivados, apesar de nocivo para a saúde 

humana, devido à quantidade de gorduras que tem. E na Ásia são vários os povos que não 

trocam a carne de cão pela bovina ou suína. 

Enquanto os ocidentais usam talheres metálicos para comerem, os chineses usam palitos 

ou paus, chamados Hashi e alguns povos de África, América e Ásia usam simplesmente as 

mãos. Muitas jovens brasileiras perdem a vida na vã tentativa de encontrar a “medida certa”, 

privando-se de alimentação e encarando rigorosas dietas alimentares para reduzir a massa 

muscular e consequentemente o peso corporal, chegando a desenvolver enfermidades como a 

bulimia e anorexia nervosa. Em algumas regiões de África, as mulheres tomam anabolizantes 

para aumentar a massa muscular e a gordura corporal, pois, quanto maior o peso corporal, 

melhor status social e maior probabilidade para um “bom casamento”. Em algumas 
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 Subgrupo etnicolinguístico Herero, que ocupa a região Sudoeste de Angola e tem na criação de gado sua 

única atividade produtiva. Não pratica agricultura nem outra atividade, vive exclusivamente dos derivados de 

carne e leite. 
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sociedades, a homossexualidade é tolerável, e noutras é condenável. E outras ainda se 

dividem entre a condenação e a tolerância. 

São inúmeros os exemplos que podem aqui serem citados para mostrar que, apesar de a 

natureza humana ser biologicamente igual, desde os tempos mais remotos até aos nossos dias, 

os seres humanos nunca se comportaram da mesma maneira em todos os tempos e em todos 

os espaços. Não existem comportamentos uniformes de europeus, africanos ou asiáticos. 

Tampouco comportamentos iguais entre populações de um mesmo país ou de uma região de 

um determinado país, e até dentro dos grupos étnicos existem subgrupos comportamentais. O 

que diferencia este comportamento é a cultura de cada povo. Cada grupo humano tem os seus 

símbolos, os seus códigos de conduta, a sua maneira de ser e de estar, de se relacionar com o 

membro do mesmo grupo e com o estrangeiro. Estes comportamentos estendem-se desde os 

hábitos alimentares, a maneira de viver, de construir suas casas, de procriar, de andar, de rir, 

de chorar, enfim, são diferenças que constituem a grande diversidade cultural da espécie 

humana e que não devem ser explicadas pela diversidade somatológica ou mesológica. Pois 

muitas vezes, para defender uma ou outra teoria de diferenciação da espécie humana, se 

recorre a questões relacionadas à fisiologia e, outras vezes, à relação entre os seres e o meio 

ou ambiente em que vivem. Como defendia Ibn Khaldun
19

 (1332-1406), considerado pioneiro 

da historiografia africana, filósofo e um dos maiores historiadores da Escola Árabe – e não 

somente, pois, segundo o historiador britânico John Fage, se Khaldum fosse mais conhecido 

por especialistas ocidentais, poderia legitimamente roubar de Heródoto o título de pai da 

História
20

: “Os habitantes de climas quentes tinham uma natureza passional enquanto os de 

climas frios faltavam a vivacidade” (LARAIA, 2011, p. 14). 

Esses mesmos argumentos, sem qualquer fundamentação científica, foram aproveitados 

pelos mentores do tráfico negreiro de escravos no século XVI, alegando razões somatológicas 

para a utilização dos negros africanos nas plantações e nas minas na América, em detrimento 

das populações indígenas americanas. 

                                                           
19

 Ibn Khaldum, considerado filósofo e historiador árabe, é na realidade um africano da atual Tunísia, no norte 

de África, a sua obra é consagrada à África e às suas relações com outros povos do Mediterrâneo e do oriente 

próximo. Criou uma concepção que faz da história um fenômeno cíclico. Concebeu uma filosofia da história e 

fundamentou a noção da crítica das fontes orais, com o método de cruzamento de fontes. 

20 Ver o capítulo 1, A evolução da historiografia da África, J. D. Fage, vol. I da História Geral de África: 

Metodologia e pré-história da África, Editor J. Ki-Zerbo, Brasil: UNESCO, 2010, p. 3. 
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Pelas mesmas razões, mas com finalidades diferentes, os ideólogos da colonização 

portuguesa em África defendiam a ideia segundo a qual os povos de África não poderiam 

absorver qualquer conhecimento pela educação ocidental. Não havia uma única tese entre os 

colonizadores: missionários, sobretudo protestantes, sobre a possibilidade dos africanos 

poderem absorver a ciência ocidental. Alguns acreditavam ao menos na alfabetização, o que 

possibilitaria a cristianização da sociedade africana, – ter acesso à Biblia. Administradores e 

setores de empresários também queriam uma educação básica para alguns africanos para ter 

auxiliares eficazes, mas sempre convictos de que aos africanos não deveria ser dada educação 

escolar irrestrita).                                                          

A ideia de uma educação dos negros é, portanto absurda não só perante a 

história como também perante a capacidade mental dessas raças inferiores. 

Só com um lento e longo cruzamento com sangue mais fecundo poderá 

gradualmente ir transformando-as; e é exatamente isso o que de um modo 

espontâneo e natural veio sucedendo desde a uma idade em que ainda os 

europeus se não preocupavam com a África. Esse sangue não foi, nem 

poderá ser o da Europa: é o sangue africano das raças septentrionais e o 

sangue árabe, fundidos num só corpo pelo o Islamismo. Os cruzamentos de 

onde já saiu a civilização do Vale do Níger e de todas as nações negroides do 

Sudão e da Absínia, os cruzamentos que já deram a muitos cafres uma 

relativa superioridade, eis aí o que, no lento decorrer dos séculos poderá 

civilizar a África Centro-Austral – se é que para isso não há obstáculos de 

força maior proveniente do clima. (OLIVEIRA MARTINS, 1920, p. 286). 

A educação e a cultura sempre estiveram intimamente ligadas, ou seja, a cultura só pode 

existir através da educação, pois os comportamentos humanos são códigos de conduta que são 

transmitidos de geração para geração, através do processo educativo. Por esta razão, a 

conciliação da unidade biológica e a diversidade cultural da espécie humana não pode ser 

explicada pelo determinismo biológico, nem pelo determinismo geográfico.  

É habitual e baseado no senso comum, ouvir-se que os judeus são sábios, os europeus 

do norte são inteligentes, os africanos idiotas, os baianos preguiçosos, os gaúchos frios, os 

bakongo negociantes, interesseiros e corruptos, os ovimbundos trabalhadores e traiçoeiros. 

Estas afirmações e outras mais não têm qualquer sustentação científica, pois há alguns anos 

que a Antropologia estuda o determinismo biológico e é consenso que a hereditariedade pode 

influenciar os comportamentos culturais, mas não é determinante na diferenciação cultural da 

espécie humana. 

Os homens em todo mundo nascem iguais e têm as mesmas possibilidades de adquirir 

conhecimentos transmitidos pela educação da sua comunidade, dependendo somente do meio 

da sua socialização e nunca dos traços genéticos que trazem. Uma criança filha de pais 
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japoneses, criada na Humpata ou Chibia, no sul de Angola, por uma família de mumuilas
21

 

absorverá toda a cultura muila na mesma dimensão e percepção da outra criança filha de 

mumuilas nascida e criada nas mesmas condições que a primeira. Os traços genéticos 

japoneses não impediriam de maneira nenhuma que ela falasse fluentemente a língua local, 

bem como incorporasse os traços característicos da cultura nhaneca-humbe.  

Segundo Félix Keesing (1902-1961), antropólogo australiano, “não existe correlação 

significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos 

culturais” (LARAIA, 2011, p. 17). Assim sendo, a ideia de Oliveira Martins segundo a qual a 

educação dos negros é, portanto, absurda não só perante a história como também perante a 

capacidade mental da raça negra, que ele considera inferior à raça branca, não passa de um 

blá-blá-blá que, entre os séculos XVII e  XX, foi muito pregado por cientistas europeus com o 

objetivo de justificar a prática da escravatura a que os negros africanos foram 

“involuntariamente” sujeitos. Para Oliveira Martins, assim como muitos outros ideólogos 

colonialistas, a superação deste estado em que os negros africanos se encontravam passava 

por um processo lento e longo de cruzamento com sangue mais fecundo, que poderia 

gradualmente ir transformando os negros. Oliveira Martins se referia à mistura de negros com 

árabes e os descendentes deste cruzamento poderiam voltar a cruzar com árabes e depois com 

europeus. Seria, no seu entender, esta a solução para que os negros pudessem vir a ter a 

condição biológica para possuírem cultura, ou seja, para poderem assimilar a cultura europeia. 

Se considerarmos o que acima foi dito por Félix Keesing, a questão racial não tem um 

determinismo em relação à cultura dos povos. “Qualquer criança normal pode ser educada em 

qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizado”.  

Nas sociedades africanas em geral, e particularmente em Angola, todos os grupos 

étnicos realizam uma divisão social de trabalho baseada no sexo e na idade. Não há dúvida 

nenhuma de que, fisiologicamente falando, os homens se diferenciam das mulheres. O 

dimorfismo sexual na espécie humana, assim como em outros animais, não é objeto de 

estudos profundos, uma vez que as características físicas, morfológicas e fisionômicas do 

homem e da mulher são notáveis pela simples observação visual. As mulheres adultas têm o 

peito avantajado em relação aos homens, devido ao volume dos seios; de igual modo têm o 
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 Subgrupo etnolinguístico do grupo Nhaneca-Humbe, ocupa a região sul de Angola, na província da Huila. Os 

seus membros são bons criadores de gado e também agricultores, ao contrário dos Mucubais, que são apenas 

exímios criadores de gado. 
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quadril e as ancas maiores em relação aos homens e têm a voz mais fina, isto em regra, o que 

não exclui alguns casos excepcionais, onde estas características se invertem. 

Em algumas espécies animais, essas características são muito mais visíveis que na 

espécie humana, como, por exemplo, o galo, que tem uma crista avermelhada muito saliente 

que a galinha não tem, assim como as penas da parte posterior do galo são maiores que as da 

galinha. Outra ave cujo dimorfismo é saliente é o pavão, que tem uma enorme cauda no 

macho, que as fêmeas não têm. Entre os leões o macho tem uma juba maior que a da leoa. Em 

algumas espécies animais os machos são maiores que as fêmeas, como os cervos, ao passo 

que noutras espécies acontece o contrário, as fêmeas são maiores que os machos, como 

acontece com as aranhas. 

Não existem dúvidas de que as características dimorfísmicas humanas influenciam na 

atração sexual, porém não apresentam ligação direta com a habilidade reprodutiva. São 

características intimamente biológicas e da genética ligadas, por exemplo, à presença ou 

ausência do cromossoma Y, o tipo de gônadas, hormônios sexuais, da anatomia interna do 

corpo humano, assim como da externa, ligadas, por exemplo, aos órgãos genitais, que 

naturalmente diferem de uma pessoa para outra, conforme a sua genética. Todas estas 

características podem e marcam de certa forma algumas diferenças no comportamento da 

pessoa, porém elas não são determinantes na diferenciação do comportamento existente entre 

pessoas de sexos diferentes. São as culturas que pautam estes comportamentos. Determinadas 

atividades sociais, que são exclusivas para homens em algumas sociedades, em outras elas são 

exclusivas para mulheres. A divisão social do trabalho pelo dimorfismo sexual é muito mais 

cultural do que biológica. O menino e a menina agem de forma diferente não exclusivamente 

em função dos seus hormônios (masculinos e femininos), mas em função de uma educação 

diferenciada dada a cada um deles. 

Há mais de sessenta anos que nos meios acadêmicos esta questão deixou de estar na 

pauta das discussões sobre a cultura. Numa obra escrita por Roque de Barros Laraia, que 

serviu para a introdução da categoria cultura neste trabalho, extraímos parte de uma 

declaração redigida por antropólogos físicos e culturais, geneticistas, biológos e demais 

especialistas que se reuniram em 1950, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas 

para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em Paris, na França, cujo teor é o seguinte: 

1. Os dados científicos de que dispomos atualmente não confirmam a teoria 

segundo a qual as diferenças genéticas hereditárias constituiriam um fator de 

importância primordial entre as causas de diferenças que se manifestam 

entre culturas e as obras das civilizações de diversos povos ou grupos 

étnicos. Eles nos informam pelo contrário que estas diferenças se explicam, 
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antes de tudo, pela história cultural de cada grupo. Os fatores que tiveram 

um papel preponderante na evolução do homem são a sua faculdade de 

aprender e a sua plasticidade. Esta dupla aptidão é o apanágio de todos seres 

humanos. Ela constitui de fato uma das características específicas do homo 

sapiens. 

2. No estado atual de nossos conhecimentos, não foi ainda provada a 

validade da tese segundo a qual os grupos humanos diferem uns dos outros 

pelos traços psicologicamente inatos, quer se trate de inteligência ou 

temperamento. As pesquisas científicas revelam que o nível das aptidões 

mentais é quase o mesmo em todos os grupos étnicos
22

. 

 

Como se pode constatar, o determinismo biológico (diferenças genéticas hereditárias) 

como teoria, não é um fator de importância primordial entre as causas de diferenças que se 

manifestam entre culturas e as obras das civilizações de diversos povos ou grupos étnicos. 

Como atrás já foi mencionado, alguns cientistas, dentre eles Ibn Khaldum, defendem a 

teoria segundo a qual as diferenças do meio físico condicionam a diversidade cultural. Esta 

teoria, embora exista desde a Antiguidade, e retomada na Idade Média, foi desenvolvida no 

final do século XIX e início do século XX, tendo como seu principal representante o 

antropogeógrafo estadunidense Ellsworth Huntington (1876-1947), que formula na sua obra 

Civilizantion and climate, lançada em 1915, uma relação entre a latitude e os centros de 

civilização, considerando o clima um fator importante na dinâmica do progresso das 

civilizações (LARAIA, 2011, p. 21). Estudos posteriores desenvolvidos por vários 

antropólogos mostram que o clima tem alguma influência em determinadas práticas culturais, 

mas não é de modo algum determinante. Nos nossos dias, esta teoria de Huntington já não 

tem adeptos. 

O último quartel do século XIX e o primeiro do século XX é um período bastante fértil 

para as chamadas antropociências. O surgimento das ciências sociais e humanas permitiu um 

grande desenvolvimento nos estudos das questões que no passado recente eram feitas pelas 

ciências da natureza, cuja lógica científica difere da das antropociências. Os métodos de 

pesquisa e a necessidade de comprovação prática dos resultados pela experimentação de certa 

forma limitavam o desenvolvimento dos estudos das questões ligadas ao homem na sua 

relação com o mundo circundante. 

O determinismo geográfico é uma teoria segundo a qual o meio geográfico tem uma 

importância capital nas funções fisiológicas que determinam o comportamento dos seres 
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 LARAIA, Roque de B. Cultura um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 18. 
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humanos e, consequentemente, determinam a cultura, de tal maneira que o desenvolvimento 

das civilizações está condicionado à relação que o homem desenvolve com o seu meio. 

Para alguns teóricos, o geógrafo alemão Friedrich Ratzel é considerado o pioneiro do 

determinismo geogáfico, embora este pensamento seja anterior a Ratzel, visto que se pode 

recuar até mesmo ao período da Antiguidade histórica, como atrás se mencionou. Ele foi 

muito defendido durante o século XIX até meados do século passado. É uma teoria criada 

pela geografia e que logo foi incorporada à interpretação e análise de estudos desenvolvidos 

em outras disciplinas científicas, como a economia política, a politologia, a história das 

civilizações, a antropologia cultural, a psicanálise etc. 

Certos teóricos consideram que o meio geográfico rico na sua flora, fauna, hidrografia, 

clima, relevo e posiconamento favorável, ou seja, sua localização (aproximação ou 

afastamento do mar) era determinante para a criação de civilizações desenvolvidas. Para 

outros, era justamente o contrário: são as condições adversas do ambiente que proporcionam 

um nível de desenvolvimento das civilizações, ao exigir dos seus habitantes um certo grau de 

organização social e um maior empenho para se contraporem à hostilidade do meio e agirem 

sobre a natureza para sua transformação. O que os torna mais inteligentes do que os habitantes 

das regiões climaticamente mais favoráveis. Comparando a África tropical com a Europa, a 

África tem um clima mais favorável, pois a distribuição entre o tempo chuvoso e seco é muito 

equilibrado quanto à temperatura atmosférica. O mesmo não acontece com a Europa, devido 

aos invernos muito frios, obrigando aos europeus o desenvolvimento de técnicas para superar 

as temperaturas baixíssimas, sobretudo, quando os invernos são mais rigorosos. O mesmo 

acontece com o desenvolvimento de técnicas de produção agrícola e conservação de 

alimentos. Seria por esta a razão que a Europa apresenta um desenvolvimento superior ao do 

continente africano e, consequentemente (como consideravam os europeus, e alguns ainda 

hoje consideram), as culturas europeias seriam superiores às de África? 

Se por um lado este pensamento foi sustentado para justificar a colonização de África, 

não corresponde à verdade a ideia segundo a qual o determinismo geográfico é uma teoria da 

classe europeia colonizadora. Alguns teóricos ligados à esquerda aceitavam de igual modo 

esta teoria como condicionante do desenvolvimento cultural; até mesmo Karl Marx 

reconheceu o papel das condições geográficas para o desenvolvimento da Europa, ao escrever 

o seguinte, conforme Luciana Lima Martins, 1994:  
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A pátria do capital não se encontra sob o clima dos trópicos, em meio a uma 

vegetação luxuriante, mas na zona temperada. Não é a diversidade absoluta 

do solo, mas sobretudo a diversidade de suas qualidades químicas, de sua 

composição geológica, de sua configuração física, e a variedade de seus 

produtos naturais que formam a base natural da divisão social do trabalho e 

que excitam o homem, em razão das condições multiformes ao meio em que 

se encontra situado, a multiplicar suas necessidades, suas faculdades, seus 

meios e modos de trabalho. 
23

 

 

 

O posicionamento geográfico, o clima, a fauna, a flora, o relevo e outras condições 

ambientais têm influências no comportamento das pessoas e no progresso das culturas, porém 

não determinam. Sociedades com as mesmas condições geográficas podem produzir culturas 

bem diferentes. Os bakongo e os ambundu, em Angola, partilham as mesmas condições 

geográficas, porém desenvolveram culturas diferenciadas. Os lapões habitam o norte da 

Europa, e os esquimós, o norte da América, ou seja, geograficamente os dois territórios têm as 

mesmas condições: são regiões de intenso frio e que permanecem sempre geladas durante o 

ano inteiro. Estes dois povos, contudo, têm culturas diferenciadas. Para tomar como exemplo, 

os iglus (casas) feitos de blocos de neve que se montoam como colmeia, que servem de 

residência dos esquimós no norte da América, são construídos de forma diferente das 

residências dos lapões, que habitam a Europa do norte, os quais, mesmo tendo os mesmos 

blocos de gelo que existem na América do Norte, não fazem suas casas com gelo, mas sim 

com peles de rena – as mesmas que também habitam a América do Norte. 

Um outro exemplo ilustrador que mostra que as condições ambientais influenciam o 

desenvolvimento das civilizações, mas não determinam a cultura de um povo, é o fato de uma 

mesma situação geográfica de uma dada região representar motivo de avanço num dado 

momento histórico e de atraso noutro, como foi o caso da Inglaterra, que teve grande atraso de 

desenvolvimento agrário na Antiguidade, devido a sua posição insular, porém nos séculos 

XVII e XVIII esta mesma situação favoreceu a ilha no comércio marítimo, chegando a 

conquistar a posição privilegiada de liderança a nível mundial. 

Tal como em relação à primeira teoria (determinismo biológico), assim como à segunda 

(determinismo geográfico), os fatores biológicos e geográficos intervêm no comportamento 

social do homem, porém eles não são determinantes. Não é necessário ser expert em 

economia ou agronomia para compreender que é muito mais fácil produzir feijão ou qualquer 

outra hortícula na savana do que no deserto, ou erguer um edifício de cinco andares em 
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  Karl Marx, Das kapital, p. 1006, citado por Luciana Lima Martins. A natureza da paisagem em Friedrich 

Ratzel. In: V Congresso Brasileiro de Geógrafos, 1994. Curitiba. Resumos. Curitiba: AGB, 1994. 
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qualquer planície do que no Antártida. Para o progresso, a questão climática, por exemplo, 

tem sua influência, porém antropólogos como Franz Boas (2004), Kroeber (1917), Wissler 

(1917)
24

 e outros provaram que existe uma limitação na influência geográfica sobre os fatores 

culturais. 

As diferenças que existem entre povos das mais diversas regiões do mundo não podem 

ser explicadas por razões de ordem biológicas, tampouco ambientais. O homem se serve tanto 

da sua formação biológica privilegiada em relação aos demais seres do reino animal, assim 

como das condições ambientais do seu meio para transformar a natureza em seu benefício, 

tendo como principal instrumento de transformação a sua cultura. Ao mesmo tempo que o 

homem transforma a natureza ele cria a sua cultura. 

O conceito de cultura com que trabalhamos nesta pesquisa tem origem na língua 

inglesa, criado pelo antropólogo inglês Edward Tylor
25

 (1832-1917). Culture, em inglês (não 

devendo se confundir com culture em francês, pois o vocábulo mais próximo a este, na língua 

francesa, é civilization), dando-lhe a conotação antropológica, passou a significar um conjunto 

de conhecimentos, crenças, leis, costumes, arte, moral, ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade.  

Na definição proposta por Tylor, evidencia-se o fator aprendizado, pois os 

conhecimentos, os hábitos, os costumes são objetos de um sistemático processo de 

aprendizagem no meio social. Embora, se reconheça a necessidade evidente da existência de 

um organismo são para que esta aprendizagem tenha lugar. A conjugação do biológico e do 

social, entrelaçada com a contingência histórica, dá uma amplitude a sua definição, superando 

a ideia de uma transmissão mecanicista de conhecimentos, como alguns teóricos 

fundamentaram, dando maior ênfase à questão biológica. 

                                                           
24 O ano de 1917 foi marcante para a Antropologia, com o lançamento do artigo de Alfred Kroeber “O 

superorgânico” e a obra de Clark Wissler “O Índio Americano”, cujo texto original é The American Indian 1917, 
Oxford University, NY. Sua principal área de pesquisa foi sobre cultura indígena americana. Porém, sua 
influência é esquecida por causa de outros antropólogos como Franz Boas e Ruth Benedict. Wissler foi também 
proponente de uma cultura racial hierárquica, que colocava os africanos (negros) na base e os europeus do 
norte no vértice da pirâmide por ele construída. 
25

 Edward Burnett Tylor, antropólogo britânico, filiou-se à escola antropológica do evolucionismo social. É 

considerado o pai do conceito moderno de “cultura”. Tylor vê a cultura humana como única, defende que os 

diferentes povos sofreriam convergência de suas práticas culturais ao longo de seu desenvolvimento, ideia que 

não é consenso hoje em dia. Sua principal obra é Primitive Culture (1871). É também considerado um 

representante do evolucionismo social. Em seus trabalhos Cultura primitiva e Antropologia, ele definiu o 

contexto do estudo científico da antropologia, baseado nas teorias uniformitárias de Charles Lyell. Ele 

acreditava que existia uma base funcional para o desenvolvimento da sociedade e religião, que ele determinou 

ser universal. 
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Tylor traz para a Antropologia, em primeiro lugar, e depois para outras antropociências, 

o conceito mais bem elaborado no qual cultura somente existe onde há apropriação de 

conhecimentos e a criação de hábitos e habilidades. Esta apropriação de conhecimentos e a 

criação de hábitos e habilidades só é possível através de um processo sistemático de 

aprendizagem e, consequentemente, através da educação. É a educação do homem que 

determina a sua cultura em primeira instância. Razão mais que evidente para compreendermos 

que a educação influencia em grande medida a formação da cultura. 

Muito antes de Tylor, para refutar o papel inatista no processo da formação da cultura, 

John Locke
26

 (1632-1704), filósofo inglês, escreveu no ano de 1690 uma obra que se intitulou 

Ensaio acerca do entendimento humano, onde ele procurou mostrar que a mente humana se 

assemelha a uma caixa vazia por ocasião do nascimento (e que foi chamada também de teoria 

de tábula rasa), em que o homem apenas possui uma ilimitada capacidade de obter 

conhecimentos, através do processo de endoculturação (LOCKE, 1978, p. 10). A este 

respeito, o antropólogo estadunidense Marvin Harris (1927-2001), o principal teórico do 

“materialismo cultural”, escreveu já no nosso tempo o seguinte: “Nenhuma ordem social é 

baseada em verdades inatas, uma mudança no ambiente resulta numa mudança no 

comportamento”. 

Depois de John Locke, ainda no século XVIII, o teórico franco-suíço Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) escreveu no ano de 1754 a obra Discours sur l’origine et les 

fondements de l’inégalité parmi les hommes (Discurso sobre a origem e o estabelecimento da 

desigualidade entre os homens), onde, seguindo os passos de John Locke, atribuiu um grande 

papel à educação, chegando mesmo ao exagero de acreditar que este processo teria a 

possibilidade de completar a transição entre os grandes macacos (gorila, chimpanzé e 

orangotango) e os homens.  

Rousseau introduz um elemento claro na compreensão do conceito “cultura”, ao atribuir 

à educação o papel fundamental na criação e conservação da cultura. É por meio dela 

                                                           
19

 John Locke foi um filósofo inglês e ideólogo do liberalismo, considerado o principal representante do 

empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Locke rejeitava a doutrina das ideias inatas 

e afirmava que todas as nossas ideias tinham origem no que era percebido pelos sentidos. A filosofia da mente 

de Locke é frequentemente citada como a origem das concepções modernas de identidade e do “Eu”. O 

conceito de identidade pessoal, seus conceitos e questionamentos figuraram com destaque na obra de 

filósofos posteriores, como David Hume, Jean-Jacques Rousseau e Emmanuel Kant. Locke foi o primeiro a 

definir o “si mesmo” através de uma continuidade de consciência. Ele postulou que a mente era uma lousa em 

branco (tábula rasa). Em oposição ao Cartesianismo, ele sustentou que nascemos sem ideias inatas, e que o 

conhecimento é determinado apenas pela experiência derivada da percepção sensorial. 
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(educação) que todo o processo de transmissão de conhecimentos, crenças, valores, hábitos e 

costumes se realiza. Apesar da sua visão equivocada sobre a possibilidade de transição dos 

grandes macacos, os seus estudos abriram um campo de pesquisas que se foram aprofundando 

ao longo dos anos. A definição do conceito de cultura esteve sempre na pauta dos estudos de 

consagrados antropólogos a nível mundial (LARAIA, 2011, p. 27). 

Em 1950, Alfred Kroeber
27

 (1876-1960), antropólogo dos Estados Unidos da América, 

escreveu o seguinte: “A maior realização da antropologia na primeira metade do século XX 

foi a ampliação e a clarificação do conceito de cultura”. Várias foram as definições que o 

conceito recebeu de um número cada vez maior de antropólogos que, no lugar de se criar um 

consenso, os especialistas ficaram ainda mais divididos. 

Em 1973, o antropólogo norte-americano Clifford Geertz
28

 (1926-2006) escreveu que o 

tema mais importante da moderna teoria antropológica era o de diminuir a amplitude do 

conceito de cultura e transformá-lo num instrumento mais especializado e mais poderoso 

teoricamente. 

O criador do termo havia definido a cultura como sendo todo o comportamento 

aprendido, tudo aquilo que não depende de uma transmissão genética. O laço entre o cultural 

e o biológico havia sido quebrado, postulando a supremacia do cultural em detrimento do 

biológico. Carl Lineu já havia estabelecido esta ligação ao colocar o homem na ordem normal 

e natural do reino animal, onde, fruto do processo evolucionista, o homem se foi distinguindo 

dos demais animais devido a sua possibilidade de comunicação oral e a sua capacidade de 

fabrico de instrumentos, o que tornara mais eficiente o seu aparato biológico. Daí que o 
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 Alfred Louis Kroeber tinha um campo de pesquisa amplo, incluindo desde os índios da Califórnia até estudos 

sobre índios das planícies e do povo primitivo zuñi. Seus interesses e competência eram mais abrangentes que 

os de qualquer outro antropólogo norte-americano de sua época. Deu importantes contribuições não somente 

à arqueologia da Califórnia, do vale do México e do Peru, como também aos estudos de linguística, folclore e 

estrutura social. Sua obra teve grande interesse teórico, especialmente por sintetizar e relacionar vários 

campos da Antropologia. Ele é citado como um dos maiores representantes da orientação culturalista na 

antropologia norte-americana. Kroeber teve o mérito de lançar ao debate algumas ideias que apareciam de 

modo implícito em muitos dos trabalhos de antropologia de seu país. 

28 Clifford James Geertz foi um antropólogo estadunidense, professor emérito da Universidade de Princeton, 

em Nova Jérsei, nos Estados Unidos. Seu trabalho no Institute for Advanced Study, de Princeton, se destacou 

pela análise da prática simbólica no fato antropológico. Foi considerado, por três décadas, o antropólogo mais 

influente nos Estados Unidos. Tem cerca de vinte livros publicados, foi um dos principais antropólogos do 

século XX, importante, assim como Claude Lévi-Strauss, não apenas para a própria teoria e prática 

antropológica, mas também fora de sua área, em disciplinas como a psicologia, a história e a teoria literária. 

Considerado o fundador de uma das vertentes da antropologia contemporânea – a chamada Antropologia 

Hermenêutica ou Simbólica ou Interpretativa, que floresceu a partir dos anos 1950. 
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conceito de cultura, apesar de ter um forte vínculo social, não pode ser totalmente 

desassociado do biológico, uma vez que, quer a possibilidade de comunicação oral, quer a 

capacidade de fabricação de instrumentos são propriedades de desenvolvimento do cérebro 

humano, que é tanto cultural quanto biológico. 

  Na verdade Tylor viveu uma época em que a Europa sofria o impacto da origem das 

espécies de Charles Darwin. As ideias de evolucionismo estavam cada vez mais presentes em 

quase todos os estudos sobre o homem e a natureza. É neste período que surge a Antropologia 

como ciência, por isso ela foi dominada pela perspectiva do evolucionismo unilinear. 

Franz Boas
29

 (1858-1949), antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos da 

América, foi o primeiro a criticar o evolucionismo, ao publicar em 1947 o seu artigo The 

Limitation of the Comparative Method of Anthropology, cuja versão traduzida em português – 

“As limitações do Método Comparativo da Antropologia” – se pode encontrar na sua obra 

Antropologia Cultural, onde enfatiza que a Antropologia tem duas tarefas: a primeira, a 

reconstrução de povos ou regiões particulares, quais são as suas origens e as ideias universais 

de cada cultura em particular; e a segunda, a comparação da vida social de diferentes povos, 

cujo desenvolvimento segue as mesmas leis, e como essas leis universais se afirmam em 

várias culturas. São as investigações históricas o que convém para descobrir a origem deste ou 

daquele traço cultural e para interpretar a maneira pela qual toma lugar num dado conjunto 

sociocultural (BOAS, 2004, p. 41). Ele é o fundador da Escola Cultural Americana, ao 

desenvolver o particularismo histórico, segundo o qual cada cultura segue os seus próprios 

caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. Daí a explicação 
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 Franz Boas, professor de Antropologia na Universidade de Columbia, argumentava que, em contraste com o 

senso comum, raças distintas da caucasiana, “raças como os índios do Peru e da América Central haviam 

desenvolvido civilizações similares àquelas nas quais as civilizações européias tinham sua origem”. Boas foi 

pioneiro nas ideias de igualdade racial que resultaram nos estudos de Antropologia Cultural da atualidade. 

Como orientador de antropólogos notáveis como Margaret Mead, Melville Herkovits e Ruth Benedict, Boas 

ficou conhecido posteriormente como pai da Antropologia contemporânea. Influenciou profundamente o 

escritor brasileiro Gilberto Freyre, autor de obras marcantes sobre a formação social brasileira. De todas as 

suas ideias, a formulação do conceito de etnocentrismo e a necessidade de estudar cada cultura singularmente 

por seus próprios termos exercem, ainda nos dias de hoje, uma enorme influência nos estudos antropológicos. 

Em sua obra, Boas se contrapôs aos evolucionistas, que compreendiam as culturas das sociedades não 

caucasianas como inferiores. É através de seus estudos que a ideia de uma escala evolutiva das sociedades, 

partindo de agrupamento de homens “selvagens” ou “naturais” e chegando às “sociedades civilizadas” 

europeias, vai sendo gradualmente abandonada pelos estudos antropológicos. A noção de cultura com que 

Franz Boas trabalhou e o relativismo metodológico que acompanha esta noção constituíram o eixo central para 

a consolidação da Antropologia Moderna e Contemporânea. 
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evolucionista de que a cultura só tem sentido quando ocorre em termos de uma abordagem 

multilinear.  

Por que esta colocação sobre a cultura quando o foco da nossa pesquisa é educação? 

Um dos objetivos deste trabalho é compreender de que maneira a educação em Angola, no 

período de 1975 a 1992, influenciou na formação de uma cultura que se esperava homogênea 

com vistas à sustentação de um Estado-nação, uno e indivisível. Será que em Angola se pode 

falar de uma cultura ou de várias culturas? Tal como deixa bem claro Boas, fruto de seu 

particularismo histórico, cada povo que se constituiu na “nação” angolana seguiu os seus 

próprios caminhos, em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou, e criou a sua 

própria cultura. Ao falarmos de cultura em Angola, a que nos referimos?  

Não se pode entender o processo da hegemonização cultural sem antes compreender o 

que é a cultura e em que perspectiva ela é analisada neste trabalho. A análise que temos vindo 

a fazer mostra qual é a interpretação que determinados antropólogos fizeram do conceito de 

cultura e como este conceito foi evoluindo ao longo do tempo, para chegar ao que para nós 

constitui a definição mais próxima do nosso entendimento do conceito. É importante recordar 

que Angola, como país na concepção moderna do termo, é resultado da aglutinação de vários 

Estados e vários outros povos que nem sequer chegaram a se constituir em Estados 

centralizados, mas que eram todos fazedores e possuidores de cultura. A necessidade de 

construir um Estado-nação exigia a criação de elementos de identidade, neste sentido sempre 

se pensou na formação de uma cultura homogênea que pudesse simbolizar a identidade da 

nação. A educação, neste caso, foi o instrumento escolhido para a formação do elemento 

identitário nacional. O processo da educação atuaria sobre as limitações culturais de cada 

povo e criaria um conjunto de novos valores e comportamentos que se impunha para a 

construção da nova sociedade. 

 Retomamos Kroeber, que no seu artigo “O superorgânico” mostrou como a cultura atua 

sobre o homem e demostra que, graças à cultura, a humanidade distanciou-se do mundo 

animal. O título do seu artigo faz jus aos estudos que realizou, cujo resultado permitiu 

considerar o homem um ser que está acima das suas limitações. Todo o contributo de Alfred 

Kroeber para a ampliação do conceito de “cultura”, sintentizado na obra de Roque Laraia 

(2001), se resume no seguinte: 

1- A cultura mais do que a herança genética, determina o comportamento do 

homem e justifica as suas realizações. 

 

2- O homem age de acordo com os seus padrões culturais. Os seus instintos 

foram parcialmente anulados pelo longo processo evolutivo por que passou. 
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3- A cultura é o meio de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos. Em 

vez de modificar para isso o seu aparato biológico, o homem modifica o seu 

equipamento superorgânico. 

 

4- Em decorrência da afirmação anterior, o homem foi capaz de romper as 

barreiras das diferenças ambientais e transformar toda a terra no seu habitat. 

 

5- Adquirindo cultura o homem passou a depender muito mais do 

aprendizado do que agir através de atitudes geneticamente determinadas. 

 

6- Como já era do conhecimento da humanidade desde o Iluminismo é este 

processo de aprendizagem (socialização ou endoculturação) que determina o 

seu comportamento e a sua capacidade artística ou profissional. 

 

7- A cultura é um processo acumulativo resultante de toda a experiência 

histórica das gerações anteriores. Este processo limita ou estimula a ação 

criativa do indivíduo. 

 

8- Os gênios são indivíduos altamente inteligentes, que têm a oportunidade 

de utilizar o conhecimento existente ao seu dispor, construido pelos 

participantes vivos e mortos do seu sistema cultural e criar um novo objeto 

ou uma nova técnica. Nesta classificação podem ser incluídos os indivíduos 

que fizeram as primeiras invenções, tais como o primeiro homem que 

produziu o fogo através de atrito da madeira seca; ou o primeiro homem que 

fabricou a primeira máquina capaz de ampliar a força muscular, o arco e a 

flecha etc. São eles gênios da mesma grandeza de Santos Dumont e Albert 

Einstein. Sem as primeiras invenções ou descobertas, hoje consideradas 

modestas, não teriam ocorrido as demais. E o pior do que isso, talvez nem 

mesmo a espécie humana teria chegado ao que é hoje. (LARAIA, 2011, p. 

48). 

 

 

 A cultura, tal como provou Kroeber, é um processo acumulativo. Toda a experiência 

que o homem viveu ao longo da sua história é transmitida às mais jovens gerações pela 

comunicação oral e pela sua capacidade de observação, de fabricação e de invenção, criando 

um interminável processo de acumulação, daí a educação, que é propriedade exclusiva dos 

seres humanos, visa à perpetuação da cultura. Nenhum outro animal realiza a educação, por 

isso nenhum outro animal tem cultura, somente o homem. 

Depois dos estudos realizados no século XIX e na primeira metade do século XX, 

surgiram as chamadas teorias modernas sobre a cultura. Teorias estas que foram sintetizadas 

pelo antropólogo Roger Keesing no seu artigo intitulado “Theories of Culture”. Neste trabalho 

ele divide as modernas teorias sobre a cultura em dois grandes campos. No primeiro, ele 

coloca as teorias que consideram a cultura como um sistema adaptativo, largamente 

difundidas pelos chamados neoevolucionistas representados por Leslie White. Outros 

antropólogos, apesar de algumas divergências com White, no geral se alinham na mesma 
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direção, tais como: Marvin Harris, Sahlins, Rappaport, Vaida, entre outros. A sua teoria pode 

ser sintentizada no seguinte: 

1. “Culturas são sistemas que servem para adaptar as comunidades humanas 

aos seus embasamentos biológicos. Este modo de vida das comunidades 

inclui tecnologias e modo de organização econômica para padrões de 

estabelecimento, de agrupamento social e organização política, crenças e 

práticas religiosas e assim a diante”. 

2. “A mudança cultural é primeiramente um processo de adaptação 

equivalente à seleção natural [...] o homem é um animal e como todos os 

animais deve manter uma relação adaptativa com o meio circundante para 

sobreviver. Embora ele consiga esta adaptação através da cultura, o processo 

é dirigido pelas mesmas regras de seleção natural que governa a adaptação 

biológica”. 

3. “A tecnologia, a economia de subsistência e os elementos da organização 

social diretamente ligados à produção constituem o domínio mais adaptativo 

da cultura. É neste domínio que usualmente começam as mudanças 

adaptativas que depois se ramificam”. 

4. “Os componentes ideológicos dos sistemas culturais podem ter 

consequências adaptativas no controle da população, da subsistência, da 

manuntenção de ecosistemas etc”. 

Se, apesar de algumas convergências, as teorias que consideram a cultura como um 

sistema adaptativo podem ser aglutinadas, dada a sua similitude na essência, o segundo grupo 

das modernas teorias sobre a cultura não tem a mesma sorte. São três diferentes abordagens 

na mesma linha destas chamadas teorias idealistas de cultura. 

A primeira abordagem é dos que consideram a cultura como sistema cognitivo, 

defendida pelos chamados “novos etnógrafos”. Esta primeira abordagem se distingue das 

outras duas pela análise dos modelos construídos pelos membros da comunidade a respeito do 

seu próprio universo. Representada por W. Goodenough, considera a cultura como um 

sistema de conhecimento que consiste em tudo aquilo que alguém tem de conhecer ou 

acreditar para operar de maneira aceitável dentro da sua sociedade. Segundo Keesing, “se a 

cultura for assim concebida ela fica situada epistemologicamente no mesmo domínio da 

linguagem, como um evento observável”. 

A segunda abordagem é aquela que considera a cultura como sistemas estruturais, que 

define a cultura como um sistema simbólico, que é uma criação acumulativa da mente 

humana. Esta corrente de abordagem tem no antropólogo francês Claude Lévi-Strauss o seu 

principal representante. Descobrir como se estruturam os mitos, o parentesco, a arte e a 
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linguagem de um determinado grupo social, ou seja, de uma determinada cultura é o principal 

campo de trabalho desta corrente. 

A terceira destas correntes consideradas teorias idealistas da cultura foi desenvolvida 

nos Estados Unidos da América, e ela considera a cultura como sistemas simbólicos. Os seus 

principais representantes são os antropólogos Clifford Geertz e David Schneider
30

 (1918-

1995). Geertz busca a definição de homem baseada na definição de cultura. Ele refuta a ideia 

de uma forma ideal de homem, como defende a antropologia clássica, achando que a cultura 

deve ser considerada “não um complexo de comportamentos concretos, mas um conjunto de 

mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções, para governar o 

comportamento”. Este conjunto de mecanismo de controle seria o que nos nossos dias se 

chamaria na linguagem informática de programa. Para Geertz, todos os homens são 

geneticamente aptos para receber um programa. Este programa é o que chamamos Cultura 

(LARAIA, 2011, p. 62). 

Durante o período colonial em Angola, alguns ideólogos da colonização europeia 

defendiam a ideia de que os africanos não tinham qualquer condição de assimilar a cultura 

europeia por razões de uma incapacidade biológica, por serem homens com cultura inferior à 

cultura europeia e, para uns poucos mais extremistas, os africanos eram considerados homens 

sem cultura, como vimos atrás. Na verdade, todos os grupos sociais elaboram símbolos com 

significados representativos, e estes símbolos são partilhados pelos membros da comunidade 

entre eles e não apenas dentro deles. Os símbolos não estão na cabeça de cada membro 

individualmente, Geertz dizia que estes símbolos são públicos e não privados. Quando 

nascemos, geneticamente estamos pontencializados para receber uma infinidade de 

“programas”, mas acabamos por receber apenas um, em dependência do lugar onde formos 

criados. Todo indivíduo está preparado para receber qualquer cultura. Por isso, para se 
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 David Murray Schneider, antropólogo cultural dos EUA, mais conhecido por seus estudos de parentesco e 

como um grande defensor da antropologia simbólica como abordagem à antropologia cultural. Trabalhou na 

ilha pacífica de Yap (1947-1948) e em Mescalero Apache, no Novo México (1955-1958). Ensinou antropologia 

nas universidades de Harvard e Califórnia e mais tarde na Universidade de Chicago (1960). Suas descobertas 

desafiaram a suposição de senso comum, de que o parentesco nas culturas anglo-americanas é principalmente  

o reconhecimento do parentesco biológico. Enquanto que uma retórica de laços de “sangue”, é um dispositivo 

de estruturação conceitual importante em sistemas de parentesco dos EUA, entre os britânicos, as 

considerações culturais e sociais são mais importantes, do que o laço de sangue. Seu principal livro foi The 

American Kinship Universe (1975), onde incitou alguma polêmica quando desafiou a teoria antropológica, 

balançando o mundo antropológico com o seu desafiador anúncio, com base em seus estudos na ilha pacífica 

de Yap, de que nunca existiu parentesco em qualquer cultura conhecida da espécie humana. Também serviu 

como um padrinho para as estudantes feministas das universidades de Stanford e de Virgínia. Schneider 

acreditava que o parentesco, o Kinship, era uma cultura inteira de símbolos poderosos e significados. 
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compreender a cultura, é preciso compreender os códigos de símbolos partilhados pelos 

membros da referida cultura. A educação contribui em grande medida no processo de partilha 

destes símbolos, consequentemente na formação da cultura. 

Com Geertz fica bem claro que a cultura é resultado dos símbolos que o homem, na sua 

interação com o seu meio, desenvolve. Ela não é um produto simplesmente biológico, 

tampouco um produto do meio, mas é o resultado dos dois elementos acrescidos ao fator 

interação. Cada homem é produto da sua própria cultura, de tal modo que a cultura influencia 

o comportamento deste homem. Isso nos dá a entender que a interação dos angolanos entre si 

criou um sistema, sistema este que, por sua vez, influencia o comportamento dos angolanos. É 

nesta interação que se encontra o essencial deste trabalho. Terá o processo educativo 

desenvolvido um papel fundamental neste processo?  

A educação, como sabemos, é um processo constituinte de vários elementos. Ele é um 

sistema formado por vários órgãos, sendo que cada órgão joga um papel fundamental dentro 

do sistema e obedece à lógica do funcionamento do sistema. Os currículos escolares, os 

programas das disciplinas são elaborados e aprovados por um grupo de órgãos específicos do 

sistema educativo. Os símbolos e valores sociais e culturais, os conhecimentos científicos e 

técnicos são cuidadosamente selecionados de acordo com o objetivo previamente determinado 

e são transmitidos aos demais membros da comunidades como sendo os mais supremos 

valores sociais e culturais. E são estes os símbolos que a sociedade adota e não outros. Desta 

forma, os sistemas educativos representam a inculcação de símbolos e valores novos aos 

indivíduos, de acordo com o que foi determinado como sendo valores sociais aceitos. 

Os estudos aqui apresentados não deixam qualquer dúvida sobre a relação intrínseca 

existente entre a cultura e a educação. A educação/cultura é como se fosse um programa de 

informática e o homem seria um computador. Porém, cada computador recebe o programa 

que for nele instalado. Só que o computador deve estar adaptado e preparado para receber tal 

programa. Se o computador, que é uma máquina feita pelo homem, vezes há em que rejeita 

certos programas, diferentemente do computador – que não altera, não atua sobre o programa 

–, cada indivíduo atua e ajuda a moldar/transformar a sua cultura, mesmo que não se dê conta 

disso no dia a dia. O homem é dotado de inteligência e vive em interação com os demais 

membros da sua sociedade, ele não recebe pacificamente os símbolos da sua cultura, mas 

reage também a estes símbolos. 

Sendo a cultura um conjunto de conhecimentos, crenças, leis, costumes, arte, moral, ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade, ela se manifesta na vida prática pelo comportamento do homem na sua interação 
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com a sociedade e a natureza. Daí que, embora o conceito de cultura seja antropológico, a sua 

análise ultrapassa o campo de antropologia, desembocando em várias outras ciências humanas 

e sociais, uma vez que conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, capacidade (física, 

econômica, psicológica etc.) ou hábitos são objeto de estudo de várias ciências – elegemos a 

psicologia para auxiliar na compreensão teórica do conceito em análise.  

Uma das correntes psicológicas, que nos parece fundamental neste caso, é o 

Behaviorismo, que é o conjunto de teorias pscicológicas que considera o comportamento 

humano como sendo o objeto de estudo adequado da psicologia, e não as funções mentais. 

Todo o comportamento humano é fruto da sua cultura, pois que os homens agem no meio em 

conformidade com a sua formação cultural. O termo Behaviorismo tem a sua origem em 

“behaviour”, no inglês falado no Reino Unido, ou “behavior”, no inglês falado nos Estados 

Unidos da América, que significa “comportamento” ou “conduta”, da qual resultam 

Behaviourismo no Reino Unido e Behaviorismo nos EUA. Existindo duas maneiras diferentes 

de escrever o conceito, optamos pela grafia norte-americana, uma vez que o seu fundador é 

americano. 

Em geral se pode considerar como precursores da corrente psicológica behaviorista os 

médicos russos Vladimir Bechterev
31

 (1857-1927) e Ivan Pavlov
32

 (1849-1936). O primeiro 

era fisiólogo e neurologista, realizou estudos no campo da neurologia e psicofisiologia, foi o 

primeiro de uma longa lista de psicólogos a propor o estudo do comportamento humano como 

sendo o objeto da psicologia. Secundado pelo seu compatriota Pavlov, o fisiólogo ficou 

conhecido pelos seus estudos de condicionamento de comportamento, também conhecidos por 

Reflexos condicionados, cuja experiência não realizou com seres humanos, mas sim com 

cães, chegando à conclusão de que o comportamento dos seres vivos superiores está 

condicionado a um determinado estímulo. 
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 Vladimir Mikhailovich Bekhterev (Bechterev) foi neurologista russo e considerado o pai da psicologia 

objetiva. Ele é mais conhecido por notar o papel do hipocampo na memória, seu estudo de reflexos e doença 

do Bekhterev. Além disso, ele é conhecido por sua competição com Ivan Pavlov sobre o estudo dos reflexos 

condicionados. Ele cunhou o termo invasão da psique no campo da hipnose, sendo professor para os oficiais do 

NKVD (KGB). 

32
 Ivan Petrovich Pavlov foi fisiologista russo, premiado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1904, por 

suas descobertas sobre os processos digestivos de animais. Ivan Pavlov veio, no entanto, a entrar para a 

história por sua pesquisa em um campo que se apresentou a ele quase que por acaso: o papel do 

condicionamento na psicologia do comportamento (reflexo condicionado). É o criador do chamado 

condicionalismo clássico. 
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Aqui começa o fio de ligação à questão do determinismo da cultura que temos vindo a 

analisar desde o início deste capítulo. Segundo Pavlov, para que o ser humano possa 

manifestar um determinado comportamento, necessita, antes, receber um estímilo exterior, e 

para cada estímulo o homem apresenta uma resposta, o que de certa forma se relaciona com a 

teoria defendida pelos deterministas geográficos, quando afirmam que é o meio que determina 

a cultura dos homens. 

Os estudos de Ivan Pavlov inspiraram um outro psicólogo, o norte-americano John 

Watson (1878-1959), que publicou em 1913 um artigo intitulado “Psychology as the 

Behaviorist views it”. É neste texto que pela primeira vez se faz uso do termo behaviorismo. 

Até então o objeto de estudo da psicologia era mais voltado para os chamados processos 

psicológicos internos, como a memória, os sentimentos, as emoções etc., por esta razão 

Watson é considerado o fundador do behaviorismo clássico. Ele faz da psicologia uma ciência 

puramente natural, objetiva e experimental, pois ainda estava atada à questão do método e da 

experimentação, uma vez que os processos psicológicos internos eram objetos de difícil 

experimentação, ao passo que os comportamentos são visíveis e poderiam passar por um 

processo de experimentação; assim fez Pavlov na sua mais famosa experiência com um cão, 

alimentos e um sino, para estudar os reflexos condicionados. Por esta razão, a sua psicologia 

também se chamou de psicologia metodológica. John Watson
33

 jamais negou a existência dos 

processos psicológicos internos, eles existem porém não deveriam ser objeto de estudo da 

psicologia, pois não poderiam ser analisados objetivamente. Para ele, a finalidade da 

psicologia seria, então, prever e controlar o comportamento de todo e qualquer indivíduo 

(incluindo alguns animais). 

O princípio teórico do behaviorismo clássico é que o comportamento é modelado pelo 

paradigma proposto por Pavlov de estímulo e resposta, conhecido como condicionamento 

clássico; para Watson, um comportamento é sempre uma resposta a um estímulo específico. 

Por isso o behaviorismo clássico se chamou também de psicologia S-R, que seria psicologia 
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 John Broadus Watson foi um psicólogo estadunidense, considerado o fundador do comportamentismo ou 

comportamentalismo (ou simplesmente behaviorismo). Frequentou o curso de filosofia, mas, desiludido com a 

orientação, mudou para a psicologia. Doutorou-se depois em neuropsicologia, defendendo uma tese sobre a 

relação entre o comportamento dos ratos de laboratório e o sistema nervoso central. Como professor de 

psicologia animal, desenvolveu investigações, fundamentalmente sobre o comportamento de ratos e macacos. 

São as suas experiências com animais, controladas de forma rigorosa e objetiva, que lhe vão inspirar o modelo 

de psicologia. Watson assumiu claramente a abolição da barreira entre a psicologia humana e a psicologia 

animal. 
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E-R em português, já que S-R são iniciais de Stimulus-Response (estímulo-resposta), na 

lingua inglesa. 

A relação entre o behaviorismo de Watson e o determinismo geográfico de E. Huntigton 

é tão grande, visto que ele defendia a importância do meio na construção e desenvolvimento 

do indivíduo. Watson acreditava que todo comportamento era consequência da influência do 

meio. Chegou a afirmar que, pelo ambiente em que as crianças forem criadas, se poderia 

determinar o seu comportamento no futuro, bem como seria possível determinar qual a 

profissão e o caráter de cada uma delas. Esta afirmação nunca foi comprovada nem por ele 

nem por outro psicólogo posterior a Watson. 

Esse ponto de vista da corrente psicológica influenciou negativamento muitos cientistas 

sociais e ideólogos de regimes segregacionistas, que defendiam a ideia segundo a qual o meio 

onde o indivíduo se desenvolve por si determinaria o seu comportamento social. Alguns 

ideólogos da colonização portuguesa consideravam os africanos como seres inferiores pelo 

simples fato de terem nascido e crescido em África, e por isso não teriam capacidades mentais 

iguais aos indivíduos nascidos e que tenham crescidos na Europa. No caso de Angola, esta 

maneira de pensar, como veremos no capítulo seguinte, levou o regime colonial português a 

separar até mesmo a população de raça branca em duas categorias: os nascidos na metrópole e 

os nascidos na colônia. Para os colonialistas, estes nascidos na colônia eram inferiores aos 

outros quanto à capacidade intelectual e habilidades para o desempenho de certas funções 

sociais. 

Na mesma linha de pensamento do behaviorismo clássico, surgiu em 1932 uma nova 

corrente behaviorista, que se chamou Neobehaviorismo mediacional, proposto pelo psicólogo 

norte-americano Edward Tolman (1886-1959), que propõe um novo modelo behaviorista, 

baseando-se em alguns princípios dissonantes perante a teoria de John Watson. 

Edward Tolman introduziu um terceiro elemento intermediário no esquema de Watson 

de Estímulo-Resposta. Este elemento se chama organismo, passando o esquema E-R para E-

O-R (Estímulo-Organismo-Resposta). Para ele, entre o estímulo e a resposta existe um 

elemento que chamou de variáveis intervenientes, em oposição às variáveis independentes, 

que no caso são os estímulos, e às variáveis dependentes, que são as respostas. Quer dizer, 

entre o estímulo e a resposta existem os componentes do processo comportamental internos 

(as emoções, os sentimentos, a memória), o que condiciona de certa forma as respostas aos 

estímulos. Daí o recurso ao biológico associado ao meio para o comportamento humano. 

Para Edward Tolman, o comportamento humano não é apenas resultado do meio 

externo, ou seja, as respostas que o homem dá aos estímulos externos dependem também do 
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fator biológico, referindo-se ao organismo de cada indivíduo, que tem suas particularidades. 

Baseado nesses princípios, ele apresenta uma teoria do processo de aprendizagem sustentada 

pelo conceito de mapas cognitivos, relações estímulo-estímulo (S-S), formadas nos cérebros 

dos organismos. Este é um salto qualitativo no estudo do comportamento humano, pois este 

comportamento não mecanicista passa por um processo de aprendizagem, o que quer dizer 

que as respostas não são automáticas, como se pode pensar, dependem da formação biológica 

do organismo humano e do grau do aprendizado. O conhecimento do meio pela aprendizagem 

influencia o comportamento humano. Essas relações S-S gerariam expectativas no organismo, 

fazendo com que ele adote comportamentos diferentes e mais ou menos previsíveis para 

diversos conjuntos de estímulos. Aos processos internos que permitem a criação de um mapa 

mental entre um estímulo e outro, ele os chama de gestalt-sinais. Tolman acreditava 

igualmente no caráter intencional do comportamento. Para ele, todo comportamento humano 

visa alcançar um determinado objetivo e cada organismo responderá a esta necessidade 

conforme o grau de conhecimento adquirido, por esta razão ele é considerado pioneiro da 

psicologia cognitiva. 

A diferença nas teorias de John Watson e Edward Tolman reside no fato de que o 

primeiro, apesar de reconhecer e aceitar a existência dos processos psicológicos internos, 

achava que não deveriam ser objeto de estudo da psicologia, enquanto que Tolman reconhece 

e aceita a existência de tais processos e incorpora-os ao estudo do comportamento. 

Contudo, Tolman viria a ser contrariado por outro psicólogo estadunidense, Clark Hull 

(1884-1952). Apesar de Hull seguir o mesmo esquema de Tolman (S-O-R), a publicação do 

seu livro, intitulado Princípios de Behaviorismo, em 1943, marcará a grande diferença teórica 

entre este e o seu precessor. 

Tanto Tolman quanto Hull defendiam a existência de variáveis mediacionais no 

comportamento humano, porém, para Clark Hull, essas variáveis mediacionais tinham 

características intraorganísmicas, isto é, neurofisiológicas. É aqui onde reside a diferença 

entre os dois teóricos. Tolman trabalhava com conceitos mentalistas como memória, cognição 

e outros, enquanto Hull rejeitava os conceitos cognitivistas em nome de variáveis 

mediacionais neurofisiológicas. Os dois introduziram na pauta da análise do comportamento 

dois campos diferentes: de um lado, o estudo do homem como ser biológico e pensante, onde 

se poderia separar nitidamente o corpo da alma. Tolman, assim como Watson, defendia esta 

posição, embora o último achasse que a mente não poderia ser objeto direto de estudo da 

psicologia; de outro lado, Hull, apesar de mediacionista como Tolman, defendia a ideia de que 
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o organismo é puramente neurofisiológico, colocando de parte a questão do conhecimento 

pela aprendizagem. 

Outro contributo na análise do comportamento vem de uma outra corrente behaviorista 

largamente influenciada pela filosofia, por isso se chamou behaviorismo filosófico, 

representado por dois grandes filófosos da época: o britânico Gilbert Ryle (1900-1976) e o 

austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Consiste na teoria analítica, que trata do sentido 

e da semântica das estruturas de pensamento e dos conceitos, por isso esta corrente se chamou 

também behaviourismo lógico e behaviourismo analítico.  

A maior contribuição da psicologia como ciência do comportamento até aos nossos 

dias, apesar de muitas críticas dirigidas ao behaviorismo, vem de Burrhus Skinner (1904-

1990), psicólogo dos Estados Unidos da América, que publicou em 1953 a obra intitulada 

Science and human behavior,  “A ciência do comportamento humano”, e em 1957 a obra O 

comportamento verbal, marcando assim o início da considerada mais bem elaborada teoria 

behaviorista, o behaviourismo radical, que se desenvolveu não como campo de pesquisa 

experimental, como aconteceu com as anteriores correntes behavioristas, onde o principal 

objetivo era colocar no foco dos estudos psicológicos o comportamento capaz de ser 

observado objetivamente. Ao contrário dos estudos dos processos mentais, o behaviorismo 

radical surge como uma proposta de filosofia sobre o comportamento humano.  

Se Watson não negava a existência dos fenômenos mentais, embora achasse que por 

razões de método não deveriam ser o foco do estudo da psicologia, Tolman e Hull 

incorporam-nos aos estudos do comportamento humano como variáveis mediacionais. 

Skinner defendia que é improcedente buscar nos fenômenos que seus antecessores chamaram 

de variáveis mediacionais (os processos mentais) a origem das ações humanas, ou seja, os 

eventos mentais não causam o comportamento das pessoas, eles (os eventos mentais) são 

comportamentos e são de natureza física. 

Para Skinner, qualquer que seja a natureza de um comportamento humano, seja 

cognitiva, motor ou emocional, a sua análise deve envolver, além das respostas em questão, o 

contexto em que ele ocorre (isto é, as circunstância do meio). Segundo Skinner, o homem 

enquanto indivíduo é uma entidade única, particular, e ele é uniforme, não é um ser composto 

que se pode dividir em corpo e alma, é um ser íntegro monista, por isso se opunha à corrente 

neobehaviorista, e negava a relevância científica de variáveis mediacionais. 

Se Ivan Pavlov introduziu a noção do condicionalismo clássico, ou seja, os reflexos 

condicionados, onde para cada estímulo externo o homem reage com uma resposta, que aqui é 

tida como comportamento, Skinner vai desenvolver os princípios de Condicionamento 
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Operante e a sistematização do modelo de seleção por consequências, para explicar o 

comportamento humano. O condicionamento operante de Skinner segue o esquema: S
d
-R-S

r
, 

onde um primeiro estímulo S
d
, dito estímulo discriminativo, aumenta a probabilidade de 

ocorrência de uma resposta R. Este condicionalismo de Skinner difere dos esquemas de 

Watson S-R e de Tolman S-O-R, uma vez que, no esquema proposto por Skinner S
d
-R-S

r
, o 

condicionamento ocorre se após a resposta R se seguir um estímulo reforçador S
r
, que pode 

ser um reforço (positivo ou negativo) que “estimule” o comportamento (aumente sua 

probabilidade de ocorrência), ou uma punição (positiva ou negativa) que iniba o 

comportamento em situações semelhantes posteriores. No condicionamento operante, o 

comportamento é condicionado não por associação reflexa entre estímulo e resposta, mas pela 

probabilidade de um estímulo se seguir à resposta condicionada. Quando um comportamento 

é seguido da apresentação de um reforço positivo ou negativo, aquela resposta tem maior 

probabilidade de se repetir com a mesma função; do mesmo modo, quando o comportamento 

é seguido por uma punição (positiva ou negativa), a resposta tem menor probabilidade de 

ocorrer posteriormente. 

No nosso entender, todas as teorias behaviorista anteriores ao behaviorismo radical 

procuraram explicar a origem do comportamento humano usando diferentes esquemas de 

compreensão, porém é com Skinner que o estudo do comportamento humano ganha uma 

dimensão maior, pois ele estabelece três níveis de seleção dos comportamentos: 

 1 - Nível Filogenético: que corresponde aos aspectos biológicos da espécie e da 

hereditariedade do indivíduo; o que significa que parte do comportamento humano é herdada 

genéticamente. 

 2 - Nível Ontogenético: que corresponde a toda a história de vida do indivíduo; ou seja, 

o comportamento depende da história de vida de cada indivíduo, suas experiências, seus 

conhecimentos.  

3 - Nível Cultural: os aspectos culturais que influenciam a conduta humana; ou seja, 

como a cultura e as práticas culturais modelam o comportamento humano. 

O que diferencia o homem dos demais animais são dois fatores fundamentais: o 

primeiro é o biológico, o ser humano é o único animal que conseguiu desenvolver o seu 

cérebro a um nível tal que conseguiu desenvolver a consciência que os outros animais não 

têm. Isto é, a estrutura biológica do ser humano é diferente da dos restantes animais. O 

segundo fator é social, o homem é o único ser vivo que vive em sociedade e que produz 

cultura, os outros animais, ainda que vivam em grupos, não têm a faculdade de transmitir para 

outras gerações as experiências da sua vida, pois não desenvolveram um código de linguagem 
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para criação de símbolos representativos do seu meio. Sendo assim, todo o comportamento 

humano obedece a estes componentes (biológico e social).  

O homem é um ser ativo, que opera no seu meio social com o propósito de modificar o 

seu ambiente para o benefício próprio e da sua comunidade. Nesta ação sobre a natureza, 

sobre o meio, ele recebe do meio respostas, e estas provocam nele outras ações, e sempre com 

a preocupação de que ele não é um sujeito isolado, mas apenas um membro de uma 

comunidade. Por esta razão, toda ação do homem é sempre reflexiva, tendo em conta o seu 

posicionamento no grupo, as suas respostas aos estímulos estão sempre relacionadas com as 

circunstância do meio e com o nível de experiência acumulado pelo aprendizado. É com esta 

teoria psicológica que procuramos entender como a educação pode influenciar os 

comportamentos humanos. Dito de outra maneira, com o behaviorismo radical procuramos 

compreender como a educação na Primeira República em Angola influenciou a formação 

cultural, de acordo com os objetivos do Estado. 

Como ficou suficientemente explicado, cada ser humano é biologicamente um indivíduo 

diferente do outro, com o seu código genético herdado dos seus progenitores. Porém, é no 

meio social que, através do processo de troca de experiências, o homem adquire 

conhecimentos capazes de condicionar o seu comportamento no grupo e na sociedade. O 

processo da educação é sem dúvidas um instrumento chave capaz de criar a harmonização das 

experiências adquiridas ao longo da história e formar no homem comportamentos socialmente 

aceitos, através de um processo de homogeneização da cultura do grupo e da sociedade.  

 

1.2 Fundamentação Histórica e Conceitual das Teorias de Gestão e Administração da 

Educação 

Há no ensino, na função de ensinar, em gérmen, 

sempre uma ação administrativa. 

Anísio Teixeira 

Depois da formação dos chamados Estados modernos, com o desenvolvimento do 

sistema capitalista na Europa, em países como França, Inglaterra e Alemanha, cujos Estados 

haviam atingido uma forma de organização social superior (dada a complexidade das suas 

instituições e nível do desenvolvimento econômico), em comparação com os outros países 

europeus, a educação se mostrou fundamental para a continuidade não apenas das 

experiências sociais acumuladas ao longo das gerações passadas, mas também para a 

perpetuação do desenvolvimento técnico e tecnológico resultado das demandas sociais. A 
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Primeira Revolução Industrial na Inglaterra, que teve início na segunda metade do século 

XVIII, e a Revolução Francesa, no último quartel do mesmo século, marcaram a história da 

humanidade com transformações e mudanças de modus vivendi, primeiro nos três países 

europeus acima citados e mais tarde no resto da Europa ocidental, nos Estados Unidos da 

América e no mundo em geral. Estas revoluções constituiram-se num divisor de águas na 

história em quase todos os aspectos da vida dos homens da Idade Moderna. 

Para fazer face às transformações que ocorreram neste período, desde a introdução de 

novos métodos de produção (a passagem da produção artesanal à produção industrial), da 

manufaturação à maquinofaturação, o crescente uso da energia a vapor até a fabricação de 

novos produtos químicos e de máquinas que servem de ferramenta para a produção, exigiu-se 

da sociedade uma mão de obra especializada, processo esse que se refletiu de forma direta na 

educação.  Daí o valor que foi atribuído à escola e a necessidade de reformulação dos sistemas 

de educação. No presente trabalho, como foi suficientemente enunciado, não nos propomos a 

tratar da necessidade de reformulação ou não do sistema educativo, mas, a analisar como foi 

administrada a educação na Primeira República, e de que forma a educação contribuiu na 

homogeneização e hegemonização política e cultural da sociedade angolana. 

Nos nossos dias, no âmbito das chamadas ciências da educação, a escola está sempre na 

pauta das discussões científicas e acadêmicas, quer quando se tratam questões ligadas ao 

currículo, quer as ligadas aos professores e alunos, quer ainda quando se analisam os sistemas 

educativos e sua vinculação com outros sistemas sociais. Em quase todos os países do mundo 

hoje se discute a educação, sua necessidade de adaptar-se às constantes mudanças sociais, o 

que de certa forma tem vindo a afetar a sua qualidade. Cada vez mais se ouve dizer que as 

jovens gerações têm uma educação qualitativamente inferior às gerações anteriores, desde os 

países desenvolvidos aos menos desenvolvidos. Ao contrário do que acontece com a maior 

parte dos domínios do saber, que hoje são objetos da ciência, pois a cada ciência corresponde 

um objeto específico de estudo. A educação enquanto processo não é objeto de uma ciência 

específica, ela não corresponde a um objeto de estudo, mas a uma multiplicidade de objetos, 

em conformidade com a perspectiva do estudo da sociedade. Existe uma transversalidade de 

várias disciplinas científicas que têm a educação como foco dos seus estudos. Por esta razão, 

são chamadas Ciências de Educação no plural, e não uma ciência específica. 

A educação é um processo formativo no qual concorrem forças naturais e espirituais 

conjugadas pela ação consciente do educador e do educando, o que não é de maneira 

nenhuma um simples crescimento humano, nem pode ser entendida como mera adaptação do 

homem ao meio social em que vive; a educação é uma atividade criadora, pensada, 
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consciente, de envolvência social, visando ao desenvolvimento multiforme do ser humano e 

consequentemente da sua sociedade. Por esta razão, ela não pode ser objeto de estudo 

científico de uma ciência específica. O que não quer dizer que o processo educativo não seja 

objeto de especificidade de um quadro teórico e metodológico de algumas disciplinas 

científicas que privilegiam particularmente o estudo e a investigação das questões 

educacionais, tais como: filosofia da educação, sociologia da educação, psicologia escolar e 

psicologia pedagógica, história da educação, para citar alguns exemplos. Assim como outras 

disciplinas, como Administração e Gestão Escolar, são chamadas para a realização de estudos 

da educação enquanto processo e da escola enquanto organização e unidade de gestão. É nesta 

perspectiva que procuramos trazer abordagens de teorias de gestão e administração da 

educação, com a diversidade de referenciais disciplinares que permitiram a sua formação 

como campo de estudo e de ensino. 

Não é possível tratar do referencial teórico nesse campo sem fazer recurso à 

constituição e à evolução da administração escolar como disciplina e às várias matrizes 

fundadoras da administração educacional, que teve início nos Estados Unidos da América, 

depois no Canadá e no Reino Unido, como veremos mais adiante, e cuja maior influência, 

nesta fase de constituição da disciplina, vem do cruzamento das ciências da administração 

com as ciências da educação (duas áreas científicas recentes, também em plena constituição). 

É importante salientar que as ciências da administração foram criadas para sua 

aplicabilidade nas empresas, com base no regime capitalista de produção, que visa, sobretudo, 

ao lucro, e desenvolveram teorias sobre a organização do trabalho das empresas capitalistas. 

Enquanto isso, as ciências da educação, que começam a desenvolver-se neste mesmo período, 

em paralelo ao desenvolvimento do capitalismo, vão incrementar teorias de administração 

escolar, que devem ser entendidas como a formulação de proposições teóricas sobre a 

organização do trabalho na escola, enquanto instituição social e no sistema educativo. A 

escola enquanto organização social tem especificidades próprias que a diferenciam das demais 

organizações, como empresa. Daí que a aplicabilidade de alguns conceitos desenvolvidos 

pelas ciências da administração à educação devem ser objetos de tratamento primário 

atendendo a esta realidade da escola, dada a natureza e especificidade do trabalho que produz. 

Se a vigência da maior parte das ciências por nós conhecidas hoje, sobretudo as 

antropociências, se considerada recente, isto é, a partir do século XIX, a administração 

educacional é ainda muito mais recente. Os primeiros cursos de administração educacional 

começaram no princípio do século XX, nos Estados Unidos da América. Mas será apenas a 

partir da década de 50 do século passado que se intensificaram dentro dos Estados Unidos da 
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América e na década seguinte estenderam-se para Canadá e Inglaterra, chegando ao resto da 

Europa entre as décadas de 1970 e 1980. 

Segundo Bush, citado por João Barroso, no Reino Unido os primeiros cursos 

especializados em Administração Educacional surgiram no Instituto de Educação da 

Universidade de Londres, nos anos 1960, e estenderam-se na década seguinte a outras 

universidades. Na década de 1980, verificou-se um largo crescimento desta disciplina nos 

restantes países europeus e da comunidade de língua inglesa – Commonwealth. 

A necessidade de resolver os problemas de gestão, devido ao crescimento da frequência 

escolar nos Estados Unidos da América, assim como à pressão dos contribuintes para um 

maior controle dos gastos públicos, vai propiciar o surgimento da disciplina de Administração 

Educacional. Foi concebida como prática social que devia ser regida pela norma da eficácia 

(BARROSO, 2002, p. 280). Nos Estados Unidos da América, no Canadá e no Reino Unido, 

Brassard, citado ainda por Barroso, afirma que a Administração Educacional tem, no seu 

período inicial, seis características no modo como se desenvolveu enquanto campo de estudo: 

1. Influência dos conhecimentos produzidos nos diferentes domínios de 

administração, principalmente no domínio da administração empresarial e 

em menor grau da administração pública. 

2. Integração deste campo de estudo e dos respectivos cursos de formação 

nas faculdades de educação e nos centros universitários de formação de 

professores. 

3. A formação universitária em administração em educação faz-se em geral 

em cursos de pós-graduação na sequência de uma formação inicial em 

ensino. 

4. Os objetivos e conteúdos dos cursos oscilam entre uma formação 

especializada para exercício de funções dirigentes ao nível de distritos 

escolares ou estabelecimentos de ensino e uma formação geral para gestão 

(independentemente da função e do cargo que vão ser exercidos); 

5. Inexistência de formação para administração no ensino superior. 

6. Existência de laços estreitos (principalmente a partir dos anos 40) entre a 

comunidade acadêmica e as associações profissionais de gestores da 

educação, consagrando-se ao desenvolvimento do campo de estudos, 

formação e aperfeiçoamento dos administradores da educação e à 

profissionalização da prática. (BARROSO, 2002, p. 281). 

As teorias administrativas são também chamadas teorias das organizações ou teorias 

organizacionais, uma vez que o seu foco são as práticas desenvolvidas nas organizações. 

Como atrás foi referenciado, elas foram elaboradas inicialmente para serem aplicadas em 
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diversas organizações, com maior ênfase para as empresas com vistas ao alcance da máxima 

produtividade, com empenho do mínimo esforço e reduzidos recursos, e acabaram por 

repercutir sobre a administração escolar, considerando o aluno como matéria-prima e o 

professor como operário. 

Para não discorrermos na análise de todas as teorias (que são várias) surgidas cada uma 

em contextos históricos específicos de tempo, de lugar e de todas as outras contingências 

sociais, limitamos a nossa análise a dois grandes grupos de teorias de administração. O 

primeiro das teorias de natureza prescritiva e normativa, e o segundo grupo das teorias de 

natureza explicativa e descritiva.  

A importância desse agrupamento reside no fato de procurarmos compreender que o 

mundo em que vivemos hoje é, sobretudo, o mundo das organizações. Desde cedo na família, 

no trabalho, no convívio do dia a dia, o nosso relacionamento com outras pessoas e com a 

sociedade em geral está sempre dependente de diversas formas de organização econômica, 

política, cultural, religiosa, familiar, educacional etc. As teorias administrativas, por 

constituírem um conjunto de prática de planejamento, organização, direção e controle, 

possuem alguns princípios: são produtos de um determinado contexto histórico; mostram-se 

dinâmicas e com grandes possibilidades de adaptação a situações diversas; possuem, 

simultaneamente, um caráter ideológico e prático; adaptam-se a contextos históricos 

diferentes, mas preservam determinadas ideias básicas; revelam, em maior ou menor grau, o 

elemento da burocracia
34

. 

Para compreendermos esses princípios no primeiro grupo da nossa abordagem, vamos 

analisar três teorias: teoria científica de administração, teoria clássica das organizações e 

teoria das relações humanas. Os primeiros escritos sobre a administração educacional têm 

como base teórica as teorias de administração científica criadas por Frederick Winslow 

Taylor
35

 (1856-1915). É assim denominada devido ao caráter altamente técnico desta teoria, 
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 Ribamar Campos. Teorias Administrativas e Gestão Escolar. Disponível em: 

<http://www.slideshare.net/ProfRibamarCampos/slide-de-teorias-administrativas-e-gesto-escolar>. Acesso 

em: 05 nov. 2013. 

35
 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) nasceu nos Estados Unidos da América e começou sua carreira 

profissional como aprendiz de operário de uma oficina mecânica. Sua ascensão profissional foi bastante rápida: 
em apenas seis anos já era engenheiro-chefe de oficinas. Preocupado com desorganização administrativa, 
buscou encontrar maneiras de reverter isso, estudando, por exemplo, o uso do tempo dentro das organizações. 
O taylorismo é uma doutrina econômica e tecnocrática sobre a organização do trabalho, destinada a obter o 
máximo de rendimento com o mínimo de esforço e no menor espaço de tempo. Estabelecido no início do 
século XX por Taylor, essa doutrina defende a especialização de funções, em detrimento de fatores humanos, 
sociais ou psicológicos. Além disso, dá ênfase às tarefas que foram simplificadas e padronizadas, com o objetivo 
de permitir a especialização do trabalhador e o aumento dos índices de produtividade. 
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que tem como foco as tarefas que os membros do grupo desempenham dentro da organização, 

reduzindo ao máximo o desperdício e procurando elevar o índice de produtividade. Para 

Frederick Taylor, o principal papel do administrador era encontrar o modo de produção que 

permitisse que o trabalhador pudesse, de forma mais eficiente, realizar tarefas repetitivas, ou 

seja, realizar uma mesma tarefa várias vezes, o que o tornaria perito nesta atividade, não 

sendo importante nesta sua abordagem que o trabalhador tenha habilidades mais 

diversificadas no exercício da sua função. O essencial era o aumento da produção, que, 

consequentemente, se traduzia em maior rendimento econômico. Para estes administradores, o 

lucro e a acumulação de capital se colocam acima das necessidades básicas do trabalhador, 

cujo salário lhe é atribuído proporcionalmente à sua produção. 

Segundo Ribamar Campos, o taylorismo utilizou o estudo de tempos e movimentos 

como o principal método para padronizar as atividades dentro das organizações. De forma 

sintética, enfatiza, pode-se afirmar que essa abordagem considerava o homem apenas como 

uma máquina que, se regulada adequadamente, teria a capacidade de realizar atividades de 

maneira repetitiva e igual. Taylor preocupava-se com a análise metodológica do trabalho, 

defendendo que cada pessoa dentro da organização – chefe e subordinados – deve saber 

exatamente o que fazer, e fazê-lo muito bem
36

.   

As ideias de Taylor foram de certa forma muito influentes na concepção de alguns 

sistemas de educação. Muitos sistemas educativos têm como principal objetivo, formar o 

homem para o mercado de trabalho, ou seja, criar competências necessárias para a execução 

de um determinado trabalho e somente aquele – fora deste o homem seria pouco prestativo. 

Alguns sistemas de ensino elaboram desde o ensino fundamental, sobretudo no secundário,  

currículos escolares diferenciados em conformidade com a área de atuação futura do aluno. 

Sendo que disciplinas como matemática, física, química e as várias ciências da natureza não 

constam dos currículos dos alunos destinados para a área das humanidades, ao mesmo tempo 

em que os alunos que se preparam para as áreas das engenharias, por exemplo, não têm nos 

seus currículos disciplinas das ciências humanas e sociais, essenciais para formar no aluno 

uma concepção geral do mundo em que vive. Os futuros técnicos são desumanizados, como 

se não vivessem no mundo, somente servem para produzir, e os outros são privados de 

conhecimentos que ajudam no raciocínio lógico para interpretarem o mundo em que vivem, 

conforme a realidade do seu meio. 
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<http://www.slideshare.net/ProfRibamarCampos/slide-de-teorias-administrativas-e-gesto-escolar>. Acesso 
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Em Angola, os diferentes sistemas de educação implementados ao longo da história 

foram de certo modo influenciados por esta abordagem. O atual sistema, vigente desde o ano 

de 2002, resultante da reforma educativa, estabelece três níveis de ensino: Primário, 

Secundário e Superior. O nível secundário de seis anos está subdividido em dois ciclos, sendo 

o primeiro de três anos (da 7ª à 9ª classe) e o segundo também de três anos, da 10ª à 12ª 

classe. É a partir deste segundo ciclo do ensino secundário que literalmente, por força do 

currículo, o aluno é encaminhado para uma das áreas: ciências econômicas e jurídicas; 

ciências físicas e biológicas, segundo a nomenclatura atual, pois, no sistema anterior, se 

dividiam as áreas em: ciências sociais, ciências exatas e ciências biológicas. 

Com esse desenho curricular, qualquer que venha a ser a opção do aluno, pode-se 

considerar sua sentença definitiva para sua profissionalização no futuro próximo, pois 

dificilmente, salvo raras exceções, estes alunos podem vir a dar num bom quadro caso 

venham a mudar de opção no ensino superior. As raras exceções acontecem muitas vezes 

devido à qualidade do ensino recebido no ciclo anterior. 

O fundador do taylorismo defendia também a separação entre o planejamento e a 

execução. Se esta questão tem suas vantagens no processo de produção capitalista, uma vez 

que um pequeno grupo de homens concebe a estratégia do trabalho e se coloca na condição de 

gerir, dirigir e controlar a produção, e outro grupo maior de homens é proibido de pensar e 

está colocado na organização com a condição de apenas fazer o que lhe é mandado. Esta 

perspectiva para a educação, considerando a escola como uma forma de organização social, 

não serve. Pois, no processo educativo, deve-se manter sempre bem articuladas a teoria e a 

prática, para além de que os alunos não podem ser considerados “idiotas culturais” e 

colocados à margem na concepção dos programas escolares e dos currículos, como acontece 

em quase todos os sistemas de ensino atualmente, tanto nos países desenvolvidos quantos nos 

outros. 

Vários estudiosos das ciências da educação condenam essa prática, que é cada vez 

maior nos sistemas de ensino, onde o aluno não tem qualquer participação na concepção dos 

programas, inclusive os próprios professores, nos mais diversos níveis são obrigados a 

implementar planos de trabalho concebidos nos gabinetes por indivíduos que não se 

identificam com a realidade escolar nem com o contexto histórico da comunidade onde estes 

planos e programas devem ser executados na prática. 

Até nos níveis inferiores de educação, por exemplo, para o processo de alfabetização de 

adultos, Paulo Freire elaborou um processo metodológico em que o conhecimento inicial do 

aluno e o meio em que vive devem se refletir no programa de ensino. Pois é do conhecimento 
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inicial do aluno que se devam criar novos conhecimentos, e nunca ao contrário: “Ninguém 

educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em 

comunhão mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que na prática 

bancária, são possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita nos educandos 

passivos” (FREIRE, 2011, p. 95). 

 Pela teoria de Taylor, focada na tarefa a executar, distinguem-se dois momentos e duas 

ações: de um lado, os que ensinam e somente devem ensinar, por isso são pagos, e de outro 

lado, os que aprendem e somente devem aprender – e cada um deles deve fazer bem feito o 

seu trabalho. Mas Freire mostra que não é bem assim. Quem ensina aprende também, no 

processo de ensinar, com a pessoa a quem ele ensina. E quem aprende de igual modo ensina à 

pessoa que lhe ensina. 

Essa perspectiva taylorista da rígida separação de papéis levou Paulo Freire (2011, p. 

95) à criação de termos novos, como “educador-educando” e “educando-educador”. Desta 

maneira, o educador deixou de ser a pessoa que simplesmente educa, pois, enquanto educa, 

ele é educado também, num processo dialógico com o educando, que, ao ser educado, 

também educa. 

A teoria científica da administração, criada por Frederick Taylor, apesar do seu 

contributo à organização do trabalho, é bastante criticada em função de suas limitações para 

explicar a complexidade das organizações e a presença das pessoas dentro delas, com grande 

ênfase a organizações como a escola, cuja complexidade é de especificidade ímpar. Um dos 

aspetos positivos desta teoria consiste no fato de ter mostrado que o trabalho humano pode ser 

estudado sistematicamente e a educação, como processo, é de fato um sistema organizado. 

A segunda teoria no âmbito da abordagem de teorias de natureza prescritiva e normativa 

é a chamada teoria clássica das organizações, fundada, em 1916, pelo engenheiro francês 

Jules Henri Fayol
37

 (1841-1925). 

Frederick Taylor e Jules Fayol desenvolveram as suas teorias num mesmo ambiente 

social e num mesmo período histórico – mas um não conhecia o trabalho do outro. As suas 

teorias foram desenvolvidas por metodologias diferentes. Enquanto Taylor, para a elaboração 
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 Jules Henri Fayol (1841-1925), engenheiro francês nascido em Istambul, é um dos principais contribuintes 
para o desenvolvimento do conhecimento administrativo moderno. Uma das contribuições da teoria criada e 
divulgada por ele foi o desenvolvimento da abordagem conhecida como gestão administrativa ou processo 
administrativo, onde pela primeira vez falou-se em administração como disciplina e profissão, que, por sua vez, 
poderia ser ensinada através de uma teoria geral da administração. Outra contribuição da teoria de Fayol é a 
identificação das principais funções da humanidade, que são: planejar, organizar, controlar, coordenar, 
comandar (POCCC). 
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do que veio a chamar-se taylorismo, partiu da base (do operário) para a superestrutura 

(gerência), Fayol fez o percurso inverso, partindo da administração superior, concentrou-se 

nos problemas da administração em geral, na procura de definição de estratégia para a 

administração de organizações complexas. Para ele, o gerenciamento poderia ser ensinado, 

com base no pensamento administrativo mais geral, por isso ele é o autor da visão 

universalista da administração.  

Tal como o taylorismo, a teoria clássica de administração para o processo educativo 

peca justamente devido a esta visão universalista. Pois, como atrás ficou claro, a escola é uma 

organização com especificidades próprias e por esta razão, o universalismo, se não for antes 

repensado para sua aplicabilidade na escola, não serve. 

A terceira teoria ficou conhecida com o nome de movimento das relações humanas, 

desenvolvida por Elton Mayo
38

 (1880-1949). Para Mayo, o foco na administração da empresa 

não deve ser o processo produtivo propriamente dito, mas sim as relações que os membros da 

organização estabelecem entre si dentro desta. Nem as tarefas atribuídas aos trabalhadores 

(taylorismo) nem a estrutura da organização (teoria clássica) devem constituir o foco da 

administração, mas sim a pessoa humana.        

Segundo Mayo, os fatores sociais e psicológicos relacionados aos trabalhadores podem 

estar mais ligados à produtividade que às condições objetivas de trabalho. Quando o 

trabalhador não é motivado, a monotonia, a preguiça, o cansaço, o espírito de laisser faire 

influenciam negativamente a produtividade. Taylor e Fayol evidenciaram uma preocupação 

fundamental com a construção de um modelo de administração baseado na racionalização e 

no controle das atividades humanas, e pouca atenção deram às relações que os membros da 

organização devem estabelecer entre si dentro do grupo. 

Enquanto a primeira teoria tinha como enfoque as tarefas que os trabalhadores deveriam 

realizar na empresa, a segunda enfocava os cuidados com a estrutura organizacional, para 

estimular maior produtividade. A escola de relações humanas, como também é chamada, 

estabeleceu como foco o estudo dos conflitos entre empregados e empregadores, apatia, tédio, 

a alienação, o alcoolismo, entre outros fatores que tornavam difícil a convivência no meio 
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 Georges Elton Mayo (1880-1949), médico e sociólogo australiano, um dos fundadores e principais expoentes 
do método sociologia industrial estadunidense. Estudou as sociedades aborígenes na Austrália, o que o tornou 
sensível às múltiplas dimensões da natureza humana. Chefiou uma experiência na Western Electric Company, 
num bairro de Chicago chamado Hawthorne, com o objetivo de estudar a fadiga, os acidentes, a rotatividade 
de pessoal, e a relação entre as condições físicas dos trabalhadores e a produtividade da empresa, da qual 
resultou na criação do Movimento de Relações Humanas, uma teoria de administração oposta às chamadas 
teorias clássicas (científica de Taylor e clássica de Fayol). Humanizou e democratizou a administração, graças à 
emergência da psicologia e da sociologia. 



75 

 

trabalhístico, em suma, a questão das relações humanas, elaborando uma visão sobre a 

natureza motivacional humana. Como uma organização social aberta, Mayo valoriza os 

sentimentos e as atitudes do trabalhador para com o trabalho. 

Os estudos de Elton Mayo concluíram que a rígida supervisão, bem como a excessiva 

especialização dos trabalhadores, contribuem negativamente na produtividade. A teoria de 

relações humanas mostra-se contrária às teorias clássicas, ao enfatizar que dentro das 

organizações as pessoas constituem o principal elemento. 

Para a administração da educação, a teoria de Mayo é cada vez mais enfatizada, 

procurando quebrar a excessiva limitação nas relações entre os professores e alunos, quer do 

ponto de vista da estratificação social, quer do ponto de vista técnico ou funcional. As 

barreiras que limitam as relações entre professor e aluno devem ser quebradas para permitir 

uma relação mais humana, na base de confiança e não de autoridade. O professor como 

detentor do saber e o aluno como depositário do saber, a quem o primeiro descarrega com 

toda sua autoridade os conteúdos programáticos, ao que Paulo Freire chamou de “Educação 

bancária”, não permitem a elaboração de um novo saber, a criação de novos conhecimentos. 

Sendo a escola uma organização social composta por alunos, professores, direção, 

funcionários e a comunidade, a dinâmica do grupo e a interpessoalidade contribuem muito 

mais para o processo de ensino-aprendizagem do que a distribuição limitada de tarefas entre 

os membros da escola ou a clara separação entre a base e a superestrutura. Cada vez mais se 

quer, nos nossos dias, uma escola participativa, onde todos os integrantes do processo 

contribuam com os seus aportes para a efetivação do processo formativo, sem excessivas 

limitações do campos de atuação destes. 

As três teorias de natureza prescritiva e normativa que atrás analisamos (teoria de 

administração científica, teoria clássica das organizações e teoria das relações humanas) 

revelam, em menor ou maior grau, elementos prescritivos e normativos do comportamento 

dos indivíduos dentro das organizações. Ao analisarmos a cultura como conceito 

antropológico, dedicamos, atrás, um espaço para estudar a questão do comportamento 

humano na sociedade. Com o recurso às diferentes correntes do estudo do comportamento 

humano, o behaviorismo, como disciplina da psicologia, ajuda-nos a compreender como a 

ação humana se processa no seu cotidiano, resultado da sua interação com vários 

componentes que formam a sociedade. De igual maneira, a administração, seja ela escolar, 

laboral, financeira ou de qualquer sorte que seja, é resultado da interação dos indivíduos 

humanos nos seus subgrupos sociais, pois a sociedade se apresenta como um conjunto de 
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diferentes organizações que se encontram em constantes interações, em dependência das 

circunstâncias do tempo e do meio, e caracterizadas pelo comportamento humano. 

Nesse processo de orientação comportamental, a educação se apresenta como elemento 

fundamental e tem na escola o seu pilar estrutural, sem o qual o processo não se sustentaria. A 

escola apresenta-se, assim, como uma organização social bastante complexa, dada sua 

importância na moderação do comportamento humano, que é a alavanca que move as 

sociedades. 

O segundo grupo das teorias, que a seguir vamos ver, faz parte da abordagem de 

natureza explicativa e descritiva. São teorias que buscam entender o comportamento dos 

homens dentro das organizações numa perspectiva descritiva e interpretativa. A primeira 

delas é a teoria comportamental, que tem como representante maior o economista dos Estados 

Unidos da América Simon de Alexander de Herbert
39

. 

Apesar de ter sido criada com o mesmo enfoque da teoria das relações humanas (o 

homem), a teoria comportamentalista se afasta desta por ter assegurado destaque aos limites 

da racionalidade humana e ao processo de tomada de decisão. Compreender o lado social e 

racional do homem constituiu a maior preocupação de Simon Herbert, aproximando cada vez 

mais o homem da sua organização e propondo soluções menos conflitantes entre o indivíduo e 

a organização. Um elemento fundamental que diferencia esta teoria das anteriores está 

relacionado com a questão da tomada de decisão. Pois, para essa teoria, o administrador não é 

o único elemento da organização que toma decisões. Todos os elementos da organização, cada 

um segundo o seu posicionamento hierárquico no grupo, tomam as suas decisões de acordo 

com a sua área e as contingências do seu trabalho. 

Para a educação, essa teoria é mais progressista e democrática que as anteriores no 

tocante a uma gestão mais participativa, pois todos os membros do grupo têm uma palavra a 

dizer no processo, não são apenas meros assistentes, cumpridores de tarefas emanadas das 

estruturas superiores da organização. Cada um, conforme a sua função e de acordo com o seu 
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 Herbert Alexander Simon (1916-2001), economista norte-americano, premiado com o Nobel de Economia 
em 1978 pela sua “pesquisa precursora no processo de tomada de decisões dentro de organizações 
económicas”. Foi um pesquisador nos campos de psicologia cognitiva, informática, administração pública, 
sociologia, economia e filosofia. Recebeu antes, em 1975, o Prêmio Turing da ACM, juntamente com Allen 
Newell, pelas suas contribuições básicas à Inteligência Artificial, à Psicologia de Cognição Humana e ao 
processamento de listas. Recebeu ainda a Medalha Nacional de Ciência, em 1986, e o Award for Outstanding 
Lifetime Contributions to Psychology, da APA, em 1993. Ele também desenvolveu teoremas em near-
decomposability e agregação. Determinou, por volta de 1954, que a melhor maneira de estudar resolução de 
problemas seria através de simulações usando programas de computador, o que levou ao seu interesse por 
simulação computacional da cognição humana. 
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nível e sua área de trabalho, tem a liberdade de tomar decisões concernentes à melhoria do seu 

trabalho. O professor não espera do diretor da escola a tomada de uma medida disciplinar, até 

mesmo administrativa, contra o aluno, nem o diretor espera do secretário municipal da 

educação tomar decisões referentes à gestão da sua escola, e por aí adiante. 

A segunda teoria de natureza explicativa e descritiva é a teoria da burocracia, 

sistematizada pelo sociólogo alemão Max Weber
40

. Weber aglutinou elementos das teorias 

clássicas de Taylor e Fayol, assim como da teoria de relações humanas de Mayo. Aprofundou 

estudos sobre as características organizacionais da sociedade humana, o que lhe permitiu 

elaborar a teoria burocrática. Segundo Ribamar Campos, Max Weber, nos seus estudos, 

distinguiu três tipos de sociedades: 

- Sociedade tradicional (tribo, clã, família e sociedade medieval), onde predominam 

características patriarcais, com autoridade histórica, oriunda muitas vezes do poder divino, 

transmissível por herança ou dinastia; 

- Sociedade carismática (partidos políticos, grupos revolucionários, nações em 

revolução), onde predominam características místicas e arbitrárias, apresentando uma 

autoridade que é exercida pela influência pessoal ou pelo poder extraordinário de uma pessoa;  

- Sociedade burocrática (Estados modernos, empresas e exércitos), em que predomina a 

racionalidade entre meios e fins, sendo a autoridade de natureza técnica e meritocrática.
41

   

Para a teoria burocrática, o enfoque é a busca da máxima eficiência, padronizando o 

desempenho humano. Para assegurar este desempenho, foi criado um instrumento fiscalizador 

que pudesse garantir que a atividade fosse realizada com vigor e dedicação. O sentimento, as 

emoções e as relações humanas mais uma vez aqui são postos de lado. O homem é 

considerado a máquina que produz e, para que tal aconteça, basta a fiscalização, que impedirá 

que a máquina pare. Todo processo é planejado, ordenado e pensado para funcionar de forma 

padronizada. Muitas são as organizações sociais que no mundo contemporâneo funcionam 
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 De nome completo Maximilian Carl Emil Weber (1864-1920), Max Weber foi um importante sociólogo, 
jurista, historiador e economista alemão. Weber é considerado um dos fundadores do estudo sociológico 
moderno. Seus estudos mais importantes estão nas áreas da sociologia da religião, sociologia política, 
administração pública (governo) e economia. Prestou consultoria aos negociadores da Alemanha no Tratado de 
Versalhes e à comissão que redigiu a Constituição de Weimar. As suas obras mais importantes são: A Ética 
Protestante e o espírito do capitalismo (1903), Estudos sobre a Sociologia e a Religião (1921), Estudos de 
Metodologia (1922). É autor de frases como: “Regra é, antes de tudo, gestão da vida cotidiana” e “Não se teria 
jamais atingido o possível, se não se houvesse tentado o impossível.”  

41
 Ribamar Campos. Teorias Administrativas e Gestão Escolar. Disponível em: 

<http://www.slideshare.net/ProfRibamarCampos/slide-de-teorias-administrativas-e-gesto-escolar>. Acesso 
em: 05 nov. 2013. 
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com este modelo de administração. As receitas são elaboradas nos laboratórios e transportadas 

para aplicação no campo de ação, com a esperança de recolher resultados previamente 

estabelecidos, ignorando a especificidade de cada organização. 

Será isso diferente das nossas escolas de hoje? Nos nossos dias, a maior parte das 

escolas funciona com o modelo burocrático. Os currículos e os programas escolares são 

elaborados por instituições ligadas à estrutura governamental, que traçam as políticas de 

educação. Estas políticas são baixadas de forma vertical, desde o Ministério da Educação, 

passando pelas estruturas intermediárias, até chegar à sala de aula, onde estas políticas devem 

religiosamente ser executadas, segundo padrões superiormente estabelecidos. 

Em Angola esta questão não é diferente. Apesar da distinção e distribuição de poderes 

em três níveis: nacional, provincial e municipal, as políticas sobre a educação são elaboradas 

pela estrutura central ao mais alto nível, de onde descem por escalões até chegar à escola. Na 

escola ainda sofre um escalonamento da direção da escola ao professor, e não são poucas 

vezes que ao professor lhe é orientado como executar taxativamente o processo. Regras e 

normas são elaboradas para permitir que o processo ocorra tal como fora planejado, 

esquecendo-se de que este processo não será executado por máquinas, mas por homens que 

têm emoções e sentimentos. A motivação deles para o trabalho pode ser afetada por um 

conjunto de condições alheias à sua vontade, desde as condições materiais colocadas a sua 

disposição para o trabalho, a influência do clima, o estado psicomoral dos membros da 

comunidade escolar, sem esquecer que cada escola é uma organização diferente da outra. 

As escolas, ainda que tenham a mesma localização, a mesma estrutura arquitetônica, o 

mesmo número de salas de aulas, a mesma quantidade de alunos, a mesma distribuição de 

número de alunos por sala de aula, com alunos na mesma faixa etária, o mesmo número de 

professores, com igual formação acadêmica e profissional, jamais escolas diferentes terão os 

mesmos alunos e os mesmos professores, e cada aluno ou professor é um ser diferente do 

outro. Cada um com a sua razão, sua sensibilidade e sua criatividade. Daí que cada escola é 

uma organização específica. Apesar de existir a figura do inspetor ou supervisor escolar, que 

tem como tarefa controlar o cumprimento das orientações e tarefas emanadas pelas estruturas 

superiores, cada escola representa uma realidade singular. Assim como cada sala de aula é 

diferente da outra, cada professor e cada aluno representa uma individualidade. 

 A eficiência do processo educativo não deve residir no papel dos inspetores escolares 

como fiscalizadores do processo de ensino, mas na conscientização de cada membro que 

compõe este processo. O que não quer dizer, de maneira nenhuma, que o papel dos inspetores 

ou supervisores escolares seja inútil. Nesta mesma perspectiva de considerar cada membro do 
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processo uma individualidade, com os seus sentimentos, suas motivações e até mesmo ideais, 

deixar que cada um realize o seu trabalho com total liberdade pode levar à libertinagem. Por 

esta razão e como uma das funções da gestão, o controle é fundamental para a efetivação dos 

projetos superiormente elaborados. 

Para se ultrapassar essa limitação da teoria burocrática, surge a teoria da contingência, 

que assenta no princípio segundo o qual cada organização deve encontrar o seu próprio 

modelo, segundo sua realidade, visto que não há uma fórmula pronta e acabada. Não existe 

uma regra geral que possa servir para todas as organizações. Cada caso deve ser estudado e 

desenvolvido, conforme sua própria dinâmica, ao contrário da utilização de um padrão de 

administração igual para todas as organizações. 

A teoria da contingência é uma das mais modernas teorias de administração das 

organizações. Ela é resultado de estudos realizados com o objetivo de desenvolver estruturas 

organizacionais mais eficientes e eficazes, tomando como base a contingência da organização. 

Tem como principais expoentes Paul Richard Lawrence
42

 e Jay William Lorsch, que, na 

década de 1970, realizaram pesquisas com o objetivo de determinar como as empresas 

deveriam se comportar, agindo com eficiência e determinação, face aos avanços tecnológicos 

e às questões de mercado. 

A teoria da contingência defende a ideia segundo a qual são as condições ambientais 

que influenciam as transformações e mudanças às vezes radicais no interior das organizações, 

por esta razão não existe uma única maneira para um bom funcionamento das organizações. 

Elas precisam estar sistematicamente se ajustando às condições ambientais. Ribamar Campos 

avança como sendo, em linhas gerais, as conclusões dos estudos realizados por Lawrence e 

Lorsch as seguintes: 

                                                           
42 

Paul Richard Lawrence (1922-2011), sociólogo estadunidense de renome e uma figura crucial na história 
intelectual da Harvard Business School, onde foi um dos acadêmicos mais influentes e prolíficos do mundo na 
área de comportamento organizacional. Após sua graduação da HBS, Lawrence se juntou à equipe da Harvard 
Business School, trabalhando como assistente de pesquisa e doutorando. Em 1950, Lawrence recebeu o título 
de Doutor em Ciências Comerciais (DCS) na área de comportamento organizacional, tornou-se professor 
catedrático em 1960 e foi nomeado para a cátedra de Donham do comportamento organizacional em 1967, 
após a aposentadoria de Fritz J. Roethlisberger. Juntamente com Jay William Lorsch, recebeu, em 1969, o 
prêmio de “melhor livro de gestão do ano” da Academia de gestão. Durante seu tempo na Harvard Business 
School, Lawrence também serviu como o presidente da área de comportamento organizacional por nove anos 
e presidente de programas de MBA e AMP. No momento da sua morte, era professor emérito de 
Comportamento Organizacional da Escola Wallace Brett Donham. Sua pesquisa, publicada em 26 livros e 
inúmeros artigos, tratou dos aspectos humanos da gestão. Em particular, ele estudou a mudança 
organizacional, o projeto de organização e a relação entre as características estruturais das organizações 
complexas e técnicas, de mercado e outras condições de seu ambiente imediato. É um dos maiores 
contribuintes no desenvolvimento da teoria contingencial da administração. 
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 a) As organizações apresentam certa diferenciação (divisão da organização em 

subsistemas); 

b) Ao se relacionar com o ambiente externo, a organização divide-se em unidades, 

sendo cada uma destas responsável por tratar com parte das condições externas fora da 

organização; 

c) Na proporção em que crescem os sistemas, estes se diferenciam em partes, onde o seu 

funcionamento deve ser integrado, para que todo o sistema seja viabilizado. 

Ribamar Campos chama ainda a atenção para o fato de esta teoria propor certa 

precaução em relação às receitas normativas e prescritivas, que sugerem, de maneira 

indiferenciada, o comportamento da organização. Dentro das organizações, não há nada de 

absoluto: tudo é muito relativo e contingencial. A mesma realidade acontece na escola. Na 

escola também temos uma realidade assim: nada está por definitivo e acabado, pois tudo está 

por fazer.  

Segundo Teixeira, citado por Ribamar Campos, no Brasil é possível identificar 

tendências históricas da influência de teorias da administração nas escolas brasileiras. Essas 

tendências são basicamente três: tendência conservadora, tendência democrática e tendência 

gerencial. A tendência conservadora é identificada, no Brasil, no período entre 1930 a 1970, e 

tem suas raízes no modelo tradicional da organização escolar: burocrática, hierarquizada, 

rígida e formal. Esse modelo enfatiza a obediência às normas, valorizando a obediência às 

regras e ao formalismo, em detrimento, por exemplo, do aperfeiçoamento profissional.  

A segunda tendência – democrática – manifesta-se a partir da década de 1980, mediante 

o surgimento dos movimentos sociais. Em geral, ela se opõe às ideias técnico-funcionalistas 

(conservadoras) predominantes nas décadas anteriores. Essa tendência perceberá a escola 

como uma organização em constante construção; um espaço público no qual devem ser 

expressas as opiniões e interesses dos diversos grupos que formam a escola. A terceira 

tendência – gerencial – é a mais recente, tendo surgido nos anos 1990, substituindo o eixo da 

democratização pelo discurso administrativo-economicista. Em linhas gerais, podemos dizer 

que essa tendência busca não a qualidade do ensino, mas, sobretudo, a qualidade do 

gerenciamento da escola, em suas diversas áreas de atuação, além de enfatizar o controle dos 

processos escolares.
43
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 Ribamar Campos. Teorias Administrativas e Gestão Escolar. Disponível em: 
<http://www.slideshare.net/ProfRibamarCampos/slide-de-teorias-administrativas-e-gesto-escolar>. Acesso 
em: 05 nov. 2013. 
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As teorias de administração das organizações cada vez mais são postas à prova, dada a 

velocidade das mudanças sociais que ocorrem a todos os níveis, e que a administração deve 

acompanhar na mesma velocidade a dinâmica e as transformações das organizações. Não 

existem princípios administrativos estandartizados para todas as organizações, visto que cada 

uma delas encontra-se num processo de transformações constantes e muitas vezes profundas, 

o que, de acordo com a contigência de cada uma delas, a torna uma organização única ou 

singular. Como vimos atrás, ainda que exista um sistema de educação único aprovado pela 

Assembleia Nacional Angolana, ou elaborado pelo Ministério da Educação ou qualquer que 

seja a estrutura ou instituição que o conceba, sua aplicabilidade depende das condições de 

cada região, do tempo, da escola, enfim, da realidade de cada organização. Ele não pode ser 

administrativamente padronizado, com a esperança de dar os mesmos resultados em todas as 

escolas, mesmo se nos parecem possuir as mesmas condições. Para que isso aconteça a todos 

os níveis do sistema educativo, devem existir quadros preparados e conscientizados sobre o 

papel da educação na formação da sociedade. Os gestores educacionais a todos os níveis e os 

professores nas salas de aula não devem ser reprodutores mecanicistas das políticas públicas 

de educação, nem reprodutores automatizados dos programas emanados das estruturas 

superiores. O professor na sala de aula é um fazedor também de política. 

Existem várias outras teorias de administração geral, que são adaptáveis à administração 

escolar. Para a elaboração do quadro teórico referencial deste trabalho elegemos estas por 

acharmos que são as que mais influenciam as teorias de administração escolar, embora 

tenhamos consciência de que não são as únicas. Existem ainda teorias tais como: teoria 

estruturalista de administração, teoria de sistemas, teoria cibernética, teoria neoclássica de 

administração, teoria de desenvolvimento organizacional, teoria neo-schumpeteriana e 

tecnológica de administração etc. 

Queremos concluir esta análise teórica com uma espécie da sua historiografia 

cronológica, conforme o quadro abaixo, referindo que, tal como acontece com o método de 

ensino, não existe o melhor método de ensino, diríamos que não existe também a melhor 

teoria de administração escolar. A melhor teoria é aquela que nos garante melhores resultados 

de acordo com a nossa realidade, pois não há nada de absoluto nas organizações nem nas 

teorias administrativas. O importante é a capacidade do administrador de eleger e estabelecer 

a relação entre as condições ambientais, o potencial dos recursos (humanos, materiais, 

financeiros, do espaço e do tempo) e as técnicas administrativas apropriadas para alcançar 

com eficiência e eficácia os objetivos preconizados pela organização.  
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As ciências da educação servem-se dessas teorias para fundamentar as teorias de 

administração educacional. É na administração geral que encontramos as bases para as teorias 

de administração da educação, também chamadas teorias de gestão escolar, se entendermos a 

administração como sendo o processo de conjugar recursos humanos e materiais de forma a 

atingir fins desejados através de uma organização. Neste caso, se considerarmos como 

funções administrativas o planejamento, a organização, a liderança ou direção, a avaliação e o 

controle, nota-se que todos estes elementos aparecem de igual modo como funções de gestão. 

Por esta razão, as teorias de administração escolar são também teorias de gestão escolar, pois 

o fim último é alcançar os objetivos almejados pela organização. 

 

Quadro 1. Teorias, enfoques e seus principais representantes. 

ANO TEORIA ENFOQUE REPRESENTANTES 

1903  Científica de Administração Tarefas Frederick Taylor 

1909  Burocrática  Estruturas Max Weber 

1916  Clássica de Administração Estruturas Jules Henri Fayol 

1932 De Relações Humanas Pessoas Elton Mayo 

1947  Estruturalista Estruturas Claude Levi-Straus 

1951 Cibernética e de Sistemas Ambiente Ludwig Von Bertalanff, Kast Rosenzweig 

1953 De Sistemas Sociotécnicos Tecnologia Edmund Emery e Eric Lansdown Trist 

1954 Neoclássica de Administração Estruturas Koontz e O’Donnel, Newman, Drucker 

1957 Comportamentalista de 

Administração 

Pessoas Douglas McGregor e Rensis Likert, 

ChrisArgyris, Herbert Alexander Simon 

1962 Desenvolvimento Organizacional Pessoas Bennis Beckard e Chris Argyris 

1972 Contingencial de Administração Ambiente e 

Tecnologia 

Paul Richard Lawrence, Joan Woodward  

e Jay William Lorsch 

1982 Neo-Schumpeteriana de 

Administração 

Tecnologia  

Fonte: Idalberto Chiavernarto (1982), organização do Autor (2015). 

Em Angola, a administração educacional pertence ao grupo das disciplinas e 

especializações mais recentes no ensino superior. Durante um período de cerca de três 

décadas, os Institutos Superiores de Ciências da Educação (ISCED), criados inicialmente na 

cidade de Lubango, província da Huila, em 1980, e espalhados pelo país a partir do final da 

década de 1980 e princípio da de 1990, nas cidades de maior importância regional, como 

Luanda, Huambo, Benguela, Sumbe, Uige e Cabinda, são as únicas instituições superiores de 
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formação no domínio da educação no país, cujo objeto é a formação de professores das mais 

diversas disciplinas e áreas do saber científico, para atuar no ensino médio geral, de formação 

de professores e no ensino médio técnico profissional. 

O ISCED de Luanda, criado no final da década de 1980, ministra cursos de 

licenciatura em ensino das línguas (Portuguesa, Francesa, Inglesa), ensino da Matemática, 

História, Sociologia, Filosofia, Psicologia e Pedagogia. Enquanto o ISCED do Lubango, o 

primeiro a ser criado no país, além das licenciaturas citadas, ministra também os cursos de 

ensino da Física, Química, Biologia, Geografia e Antropologia. O desenho curricular abrange 

uma formação geral para todos os cursos, embora esteja prevista no perfil de saída dos 

graduandos dos ISCED, além da formação de competências para a docência (da disciplina 

específica da sua formação), a formação em gestão e administração educacional, bem como o 

desenvolvimento de competências para a investigação científica da área específica. 

A partir do ano de 2003, no quadro das reformas no ensino superior como parte da 

reforma educativa geral, iniciada com a aprovação, em dezembro de 2001 pela Assembleia 

Nacional da Lei de Base do Sistema de Educação (Lei 13/2001), o curso de Licenciatura em 

Ciências da Educação, na opção de Pedagogia ou Ensino da Pedagogia, ministrado no ISCED 

de Luanda, passou a ter um tronco comum até ao segundo ano. No terceiro ano, o curso é 

diversificado por especialidades nas vertentes de Gestão e Inspecção da Educação (GIE); 

Educação de Adultos (EA); Educação Especial e, finalmente, de Educação Pré-Escolar (EPE). 

Foi a partir deste momento que foi introduzida a Administração Escolar como especialização 

no quadro das ciências de educação em Angola. 

Nos nossos dias, a formação em Administração Escolar em Angola deixou de se fazer 

exclusivamente nos cursos de pós-graduação, como acontece ainda em alguns países, 

passando a formação universitária em Administração em Educação a acontecer no nível de 

formação inicial, ou seja, no nível de graduação, o que constitui uma inovação, e os resultados 

desta política são pouco animadores, no nosso ponto de vista, no que tange ao exercício das 

funções de diretores e inspetores escolares. 

Desde a implementação da reforma educativa no ensino superior, o Instituto Superior de 

Ciências da Educação (ISCED de Luanda) já formou oito gerações de licenciados em ciências 

da educação, na vertente de gestão e inspeção da educação, sendo que muitos desses quadros 

já desempenhavam funções de direção e de inspeção nas escolas, e outros assumiram a gestão 

de estabelecimentos de ensino e de inspeção, após a conclusão da sua formação. 

Uma questão em foco no ISCED e na comunidade acadêmica no seu todo é a 

necessidade de se atualizar e inovar o plano curricular da formação inicial em ciências da 
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educação, nomeadamente na vertente de gestão e inspeção da educação, e também porque, na 

opinião de alguns dirigentes da educação, a formação em gestão e inspeção da educação só 

deveria acontecer depois de o técnico ter uma licenciatura em ciências da educação e alguns 

anos de serviço, portanto, como curso de especialização ou de pós-graduação, e não como 

formação inicial. O constrangimento desta política reside no fato de o recém-licenciado em 

Administração Escolar ir para o seu primeiro emprego em posição vantajosa quanto à 

hierarquia do sistema educativo angolano. Mesmo não tendo experiência neste domínio, é 

colocado para supervisionar professores que têm, algumas vezes, mais de duas ou mesmo três 

décadas de profissão. Prática esta que tem provocado conflitos laborais e muitas vezes difíceis 

de solucionar. É aqui que no nosso entender o recurso às teorias de administração escolar é 

fundamental. A teoria contingencial de administração de Paul Richard Lawrence, Joan 

Woodward e Jay William Lorsch
44

 pode ser um destes recursos. 

Muitos especialistas defendem a ideia de que a gestão da educação somente deve ser 

feita pelo professor formado e que tenha uma larga experiência no processo docente, opinião 

que partilhamos, pois, como bem o disse um homem de educação no Brasil, Anísio Teixeira: 

“Somente o educador, isto é, o professor pode fazer a administração escolar [...] Se alguma 

vez a função de direção faz-se uma função de serviço e não de mando, esse é o caso da 

administração escolar” (TEIXEIRA, 1968b, p. 17). Sobre este assunto, Celestino Júnior 

(1993) diria: 

A administração da educação em suas linhas tradicionais do 

desenvolvimento teórico tem se ocupado muito mais do administrativo que 

do educacional. Ou seja busca-se definir uma especialização profissional no 

interior de uma atividade já de sí especializada, como é a educação, sem que 

se registre a preocupação de identificar aquelas características próprias da 

especialidade mais ampla que fatalmente carregam em sí os limites e as 
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 Jay William Lorsch (nascido em 1932) é um teórico organizacional norte-americano conhecido também por 
Louis Kirstein. Professor de relações humanas na Harvard Business School, é conhecido por sua contribuição da 
teoria de contingência para o campo do comportamento organizacional. Formou-se em Medicina na Pembroke 
Country Day School. Em 1950, recebeu seu título de Doutor em Administração de Empresas pela Harvard 
Business School e em 1954 começou sua carreira acadêmica na Harvard Business School. Pela publicação do 
livro Organização e ambiente (1967), juntamente com Paul R. Lawrence, Lorsch recebeu, em 1969, o prêmio de 
“melhor livro de gestão do ano” da Academia de gestão. É um dos maiores contribuintes no desenvolvimento 
da Teoria Contingencial da Administração. As demais principais obras publicadas são: Noções básicas sobre 
gerenciamento (1978), Comportamento organizacional (1987), Peões ou potentados: A realidade dos conselhos 
de administração da América (1989), Alinhando as estrelas: como ter sucesso quando os resultados da unidade 
profissionais (com Thomas J. Tierney) (2002), Volta à prancheta de desenho: desenhar placas para um mundo 
complexo (com Colin B. Carter) (2003), Restaurar a confiança nos negócios americanos (Andy Zelleke eds.) 
(Cambridge: MIT Press, 2005). 
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determinações a partir dos quais a especialidade mais restrita deverá se 

desenvolver. O especialista em administração da educação é em princípio, 

também um especialista em educação. (JÚNIOR, 1993, p. 71). 

Com essas palavras de Celestino Júnior, fica claro que, antes mesmo de se especializar 

em administração escolar, é condição sine qua non a formação em educação. A especialização 

em educação se apresenta como precondição para o exercício da sua administração, uma vez 

que não se pode, de maneira nenhuma, administrar uma atividade quando não dominamos a 

sua natureza nem conhecemos as suas especificidades. Por esta razão e por outras mais, como 

veremos mais adiante, o fraco domínio da gestão e administração escolar por parte dos 

mentores do novo sistema educativo angolano, bem como dos seus executores, estará na base 

do insucesso deste processo durante os primeiros anos de independência de Angola. A 

importação de modelos educativos de outras realidades que em nada se assemelham à 

realidade angolana, quer do ponto de vista histórico, quer cultural, minou de certa forma o 

percurso que se queria como a via de transformação e construção da nova sociedade angolana. 

A tentativa de explicar este processo histórico remete-nos naturalmente à análise do período 

anterior a este, isto é, a educação no passado recente colonial, não apenas como acumulação 

de políticas educacionais, mas também como estas políticas se vinculavam com a sociedade 

colonial e como se refletiam na caracterização da sociedade angolana no período da Primeira 

República. 

Uma vez analisada a relação entre as teorias de administração geral e as de 

administração da educação, o contexto de análise destas teorias difere de um outro contexto, 

relativo às políticas públicas e aos sistemas educativos. De sorte que, para uma mais adequada 

compreensão das políticas públicas implementadas na República Popular de Angola, assim 

como a análise dos sistemas educativos vigentes em Angola ainda na Primeira República até a 

implementação da Lei de Bases do Sistema de Educação, aprovada em 2001 (embora não faça 

parte do período em estudo), o nosso principal referencial teórico são os estudos de Stephen 

Ball
45

. Em relação às políticas públicas de educação, não é nosso objetivo discutir o seu 

conceito. Como temos vindo a referenciar ao longo deste trabalho, a educação somente é 

possível na sociedade; fora dela não existe educação. A sociedade, por sua vez, somente 
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 Stephen Ball é um dos principais teóricos das políticas educacionais na contemporaneidade. No Institute of 
Education, Ball ocupa a cátedra Karl Mannheim de Sociologia da Educação, criada em homenagem ao teórico 
alemão, que morreu em 1947. Até 1990, a cátedra era ocupada por Basil Bernstein. Entre 1992 e 2000, a 
cátedra foi ocupada por Geoff Whitty – que era também Diretor do Institute of Education. Stephen Ball ocupou 
o cargo em 2001. As principais ideias na obra de Ball versam sobre questões relacionadas à oposição e crítica à 
reprodução das desigualdades de classe, à teoria de Bernstein, à etnografia e à justiça social. Também trabalha 
a questão da pesquisa social crítica. 
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ganha esta designação quando ela é articulada, organizada, hierarquizada e baseada em 

princípios e normas que os seus membros estão sujeitos a cumprir. Daí que as classes sociais 

que detêm o poder político elaboram um conjunto de medidas que orientam todas as 

estruturas da sociedade sobre o modelo de educação que se pretende, de acordo com os 

interesses destas classes, na maior parte das vezes sem levar em consideração os interesses 

das demais classes sociais, que constituem a maioria da população. Por esta razão, todas as 

ações voltadas ao planejamento, implementação e execução de tarefas educativas são, no 

nosso entender, políticas educativas, sejam elas no nível de macrossociedades ou das 

pequenas sociedades. Até mesmo ao nível das famílias há políticas educativas. Cada família, 

de acordo com as suas tradições e sua cultura, estabelece um conjunto de ações visando à 

educação dos seus membros. Isso também é por nós entendido como política educativa. O que 

vai diferenciar do conceito abordado neste trabalho é que estas políticas familiares não são 

públicas. Limitam-se ao universo restrito da família. O conceito que trazemos é das políticas 

públicas, aquelas que têm abrangência de âmbito nacional, estadual, provincial ou municipal. 

Jenny Ozga, pesquisadora britânica que trabalha com questões ligadas às políticas 

educativas, afirma que não é consensual uma definição sobre políticas públicas. Para ela, 

política em si não tem um único significado. Em dependência da visão, da tendência, da área 

de formação e da perspectiva do pesquisador, o termo política pode ser entendido como sendo 

toda a ação do governo visando a um determinado objetivo, assim defendem muitos teóricos, 

ou, numa segunda vertente, todo processo que envolve negociações, constatações e a luta 

entre os diferentes grupos sociais não envolvidos de forma direta na elaboração oficial da 

legislação (OZGA, 2000, p. 20). 

Stephen Ball, ao dar o seu contributo sobre as políticas públicas de educação, traz uma 

nova visão destes estudos com aquilo que chamou de “abordagem do ciclo de políticas”, que 

constitui um método novo para a pesquisa de políticas educacionais. Consideramos um 

método novo, porque estes estudos foram publicados pela primeira vez na Inglaterra no ano 

de 1992. Segundo o autor, as políticas públicas de educação respeitam um ciclo fechado e 

contínuo, suportando três pilares: a política proposta (intended policy), a política de fato 

(actual policy) e a política em uso (policy-in-use). 

Entenda-se que, para implementação de qualquer política, existe antes a parte teórica da 

proposta da mesma, que é depois materializada em política propriamente dita, cuja 

implementação prática exige dos seus atores competência e muito mais. É nesta senda que 

Ball e Bowe, ainda sobre o ciclo de políticas, apresentam um ciclo contínuo constituído 

também por três contextos: o contexto de influência, o contexto da produção do texto e o 
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contexto da prática. Para Ball, estes contextos não são rigidamente sequenciais, estão 

interligados de forma contínua e não linear. 

Os estudos de Ball constituem uma referência metodológica importante para este 

trabalho, pois entendemos que a educação é um instrumento na mão da sociedade para o 

incessante combate a favor da justiça social, igualdade e liberdade individual, e nunca como 

instrumento da exclusão social. Pretendemos, com a análise das políticas públicas da 

educação implementadas na Primeira República, compreender não somente os resultados do 

processo da educação, mas, sobretudo, o efeito dela na formação política, cultural na 

sociedade angolana. Mais do que meros dados estatísticos, nosso interesse está na análise dos 

valores sociais adquiridos pelo sistema educativo. Stephen Ball enfatiza a ideia de que as 

políticas têm efeitos, em vez de simplesmente resultados. No alargamento do ciclo de 

políticas, incluiu mais dois contextos: o dos resultados e o dos efeitos. O nosso maior 

interesse, e não apenas por opção metodológica, está na análise dos efeitos dos processos de 

hegemonização e homogeneização por via de políticas educativas, sem a qual a pesquisa 

qualitativa não chegaria a atingir os objetivos preconizados. 

Apesar da implementação da política de “Escola para todos”, ao contrário da exclusão e 

da discriminação que marcaram as políticas educativas no período colonial, e com a 

acessibilidade e a gratuitidade do ensino na Primeira República, a escola procurou 

uniformizar as diferenças raciais, étnicas e culturais, que à primeira vista indica que o sistema 

educativo teria contribuído para o combate às desigualidades sociais. Porém a existência de 

vários sistemas atuando em paralelo (sistema de ensino público, sistema de ensino político e 

partidário), não permitiu que as desigualdades sociais deixassem de ser reproduzidas por via 

do ensino. A abordagem do ciclo de política de Stephen Ball estimula o pesquisador a 

assumir uma postura ética com os temas investigados, seja na procura de uma explicação dos 

impactos, isto é, resultados e efeitos da sua implementação sobre grupos sociais específicos 

(classe, raça, faixa etária, opção política, gênero etc.), seja na emissão de propostas ou 

recomendações sobre as desigualdades que as políticas educativas reproduzem na sociedade, 

observando sempre os princípios e finalidades da pesquisa qualitativa crítica. 

Stephen Ball deu também um grande contributo com a sua teoria da política de ação 

(Theory of policy enactment), que não é nada mais senão a continuidade dos estudos já 

apresentados na abordagem do ciclo de políticas, especialmente ao caracterizar o contexto da 

prática segundo a qual as políticas são colocadas em ação em condições materiais, com 

variedade de recursos, em relação a “problemas” específicos. Angola é de fato uma 

especificidade; ao estudar as políticas públicas da educação, foi levada em conta a conjutura 
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sui generis da sociedade angolana pós-colonial.   

A ação das políticas educativas depende dos contextos da sua implementação prática. 

As políticas – novas e velhas – são colocadas diante de compromissos existentes. O exemplo 

prático desta teoria, no caso angolano, vivenciou-se nos primeiros dois anos após a 

independência, em que o sistema educativo angolano era em parte uma herança do sistema 

educativo colonial. Em parte porque a base teórica formativa dos mentores do novo sistema 

angolano assentava na escola portuguesa. Porém, a necessidade de se construir um país novo 

e formar um “Homem novo” exigia a implementação de um novo sistema educativo, 

contrário ao sistema colonial, e para o efeito todos os vestígios do antigo sistema deveriam ser 

banidos. Foi daí que as questões ideológicas suplantaram tudo e todos. Por uma ideologia que 

se considerava suprema, foi implantado no país um sistema educativo social e culturalmente 

desajustado à sociedade angolana.  

Quanto às políticas públicas de educação implementadas, embora se tenha procurado 

adequá-las às condições materiais, e aos recursos sobretudo humanos existentes, no nosso 

entender houve pouca elasticidade no cruzamento das novas e velhas politicas, conforme as 

necessidades da sociedade. A excessiva ideologização da educação não permitiu superar as 

grandes lacunas provocadas pelo sistema educativo colonial. Do ponto de vista quantitativo, 

foram formados mais angolanos, mas a qualidade desta formação e sobretudo as áreas que se 

priorizaram não foram suficientemente estudadas para que, em um curto espaço de tempo, se 

pudesse criar em Angola o desenvolvimento que ainda hoje se espera. Por razões ideológicas, 

a cooperação no domínio da educação limitou-se apenas aos países do sistema socialista 

mundial, cujos sistemas educativos em muito se diferenciavam do anterior sistema vigente no 

país. A compreensão do processo educativo em Angola na Primeira República exige uma 

profunda abordagem da sociedade angolana, em primeira instância, e a compreensão do 

contexto político, econômico e social mundial, em segunda instância. Pretendemos não uma 

pesquisa quantitativa com números e estatísticas, pois, embora os números apareçam e sirvam 

de elementos de análise, visamos a uma pesquisa qualitativa para a compreensão da educação 

enquanto processo social. Daí que a metodologia que encontramos adequada para a análise do 

objeto em estudo é a etnopesquisa, usando a etnometodologia como teoria central. 
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1.3 A Etnopesquisa na Compreensão do Social 

 

O homem desenvolve uma série de atividades no seu dia a dia. Algumas delas de forma 

consciente e outras inconscientemente, sobretudo as que se relacionam com a satisfação das 

necessidades fisiológicas. Na sociedade contemporânea urbana, o bebê nasce na maternidade 

e, logo nos primeiros minutos de vida, já se vê envolvido (embora inconsciente) com um 

conjunto diferenciado de pessoas (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares 

de serviços hospitalares), e com a sua mãe primeiro e depois o pai e outros membros da 

família. Depois de dias, intervêm no seu ambiente os demais familiares, parentes, amigos da 

família e, para as famílias economicamente mais bem abastadas, a este grupo inclui-se 

também a babá. Tempos depois os vizinhos, as educadoras de infância, colegas e motorista da 

creche, e mais tarde todo o complexo de indivíduos que atuam na escola, professores, colegas, 

merendeira, funcionários administrativos da escola a todos os níveis, inclusive o segurança 

(vigilante).  

É nessa fase da vida que o homem tem uma maior socialização, constrói a sua teia de 

amizades e vai forjando a formação da sua personalidade. Na fase adulta, o homem trabalha e 

cria outra teia de relacionamentos, com colegas, chefia e/ou subordinados, colaboradores da 

empresa, e frequenta restaurantes, botecos, cantinas ou refeitório da empresa, cria novos laços 

e estabelece várias outras relações. No final do dia, vai para casa de ônibus ou de trem, 

estabelece outro círculo de relacionamentos com gente que, tendo a mesma rotina, todos os 

dias se encontra no ponto de ônibus ou estação de metrô, com quem conversa colocando em 

atualidade os principais assuntos da cidade e do país. Quando tem carro próprio, o vínculo se 

estabelece com o pessoal do parque de estacionamento, os jovens cuidadores de carro e que às 

vezes também fazem uma limpeza, ou lavam o carro, etc. 

Uma vez em casa, para além da família, tem vizinhos, pratica exercícios físicos na 

academia, frequenta associação cívica e a igreja. Em todos estes lugares, estabelece vários 

tipos de relações e, quando morre, mesmo sem vida e sem consciência de nada, os seus ainda 

o vinculam à agência funerária, realizam um funeral com pompa e circunstância. Não são 

poucos os casos em que o momento em que um homem consegue reunir grande multidão em 

sua homenagem e mobilizar uma grande quantidade de recursos materiais, e em alguns casos 

em África também recursos financeiros, é o da sua morte. 

Por isso o homem é um ser eminentemente social, nasce e vive em sociedade. Até sua 

morte é na prática um ato de socialização. A maternidade, a creche, a família, a escola, o 

restaurante, a academia, a igreja, a associação cívica etc., todos são considerados organizações 
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sociais no seio das quais o homem interage com os seus semelhantes e com o meio. Bilhim 

define essas organizações como sendo unidades sociais dominantes das sociedades 

complexas, quer sejam industriais, quer da informação (BILHIM, 1996, p. 19). 

É importante realçar que o conceito de organização que usamos neste estudo tem dois 

significados diferentes. O primeiro significado, partilhando com a definição de Bilhim, como 

atrás vimos, diz respeito a unidades e identidades sociais, ou seja, conjuntos práticos como, 

por exemplo, maternidade, creche, escola, fábrica, bancos, igreja etc., isto é, são instituições 

sociais cuja existência e funcionamento somente são possíveis com a presença de um grupo 

de homens exercendo tarefas diferenciadas, mas visando todos à mesma finalidade. O 

segundo significado de organização se entende como condutas e processos sociais, ou seja, o 

ato de organizar os homens, de acordo com os recursos materiais disponíveis para realização 

de uma determinada atividade previamente planejada, com o objetivo de alcançar um fim 

comum almejado. Pode-se entender também como maneira de estruturar a instituição e a 

coordenação do seu funcionamento.  

A organização é uma entidade social consciente, ela visa a um fim previamente definido 

e cada membro atua em direção ao alcance deste objetivo de forma consciente. Edgar Schein 

define a organização como sendo: a coordenação racional de atividades de certo número de 

pessoas, tendo em vista a realização de um objetivo ou intenção explícita e comum, através de 

uma divisão do trabalho e funções, de uma hierarquia de autoridade e de responsabilidade 

(BILHIM, 1996, p. 22). 

Dessa definição de Schein destacam-se duas dimensões diferentes de entendimento: de 

um lado a organização é uma atividade “racional” de “pessoas”. Aqui se ressalta o fator 

racionalidade humana. E cada homem no mundo é um ser único. O que significa que, para 

compreender uma organização, deve-se antes compreender o homem, como ele raciocina. Foi 

por esta razão que dedicamos, na parte inicial deste capítulo, um espaço de análise visando  

compreender o comportamento humano com a ajuda das correntes behavioristas da 

psicologia, considerada a ciência do comportamento. De outro lado, o segundo entendimento 

desta definição se relaciona à questão da divisão social do trabalho, ou seja, a distribuição de 

tarefas e funções, assim como a hierarquização da responsabilidade e da autoridade dentro da 

organização social. Aqui concorrem duas categorias distintas: Funcionalismo e 

Estruturalismo. A organização social é uma “máquina” que deve funcionar conforme foi 

programada, pois tem objetivos a atingir. Tem uma finalidade preconcebida. Por outro lado, a 

organização é uma estrutura hierarquizada tanto na autoridade quanto na responsabilidade. É 

uma pirâmide prévia e logicamente montada. Como todo poliedro formado por uma face 
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inferior e um vértice que une todas as faces laterais e suportadas pela base, a organização, 

enquanto entidade social, é vista desta maneira. Na base, os funcionários de pequena 

responsabildade e autoridade, e as faces laterais são os diferentes trabalhadores que, à medida 

que se aproximam do vértice, vão aumentando a responsabidade e a autoridade. No vértice, o 

homem de maior autoridade da entidade. 

Na verdade, apesar de assim serem concebidas as unidades sociais, o elemento que 

muitas vezes escapa da compreensão do social (mesmo definido o objetivo ou a intenção 

explícita do grupo) é a concorrência da ação racional do homem para o funcionamento de 

qualquer unidade social. As funções e as estruturas são importantes para as organizações, mas 

mais importante ainda é a ação racional do homem na sua participação na organização. Daí 

que a individualidade racional humana muitas vezes não é levada em consideração. Assim 

sendo, o funcionamento eficaz das organizações não depende somente da estrutura funcional 

criada, tampouco da “máquina” organizacional montada. Mas, sobretudo, do fator humano. 

A escola é um exemplo típico de uma organização social, que é funcional e estrutural. 

Toda e qualquer escola tem uma missão geral e uma ou várias missões específicas. A escola, 

enquanto organização social, é uma “máquina” que deve funcionar conforme o Projeto 

Político-Pedagógico da instituição escolar e tem objetivos a atingir, definidos tanto pela 

escola quanto pela autoridade superior supervisionadora do processo de ensino. Por outro 

lado, a escola também tem uma estrutura hierarquizada tanto na autoridade quanto na 

responsabilidade. No topo da pirâmide está o diretor e na base estão os alunos. E existe todo 

um conjunto de infraestruturas que garante o processo, assim como planos, programas, 

currículos e materiais de apoio diverso. Como em qualquer organização, é no homem que 

recai toda a responsabilidade do funcionamento da escola. 

 As organizações são fenômenos sociais complexos, ambíguos e paradoxais, de tal 

modo que não podem ser lidas apenas de ângulos diferentes, assim como serem poliédricas na 

sua estrutura constitucional. Por esta razão, não existem organizações completamente iguais, 

cujo método de funcionamento de uma sirva exatamente na outra, sem levar em conta as suas 

próprias realidades. Toda e qualquer organização, para atingir os objetivos preconizados e 

cumprir com satisfação estes objetivos, deve basear o seu funcionamento em métodos 

cientificamente aprovados. O trabalho empírico baseado no senso comum nos nossos dias não 

mais existe no seio das organizações sociais. O conhecimento científico é referido como 

sendo aquele que é produzido a partir de métodos apoiados em pressupostos ontológicos e 

epistemológicos. Nas ciências sociais e humanas, como veremos mais adiante com maior 

propriedade, existem duas abordagens sobre o assunto: a Nomotética e a Hermenêutica. 
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A abordagem nomotética defende a aproximação entre as ciências socias e as ciências 

naturais, de tal forma que a quantificação, o controle das estatísticas e das variáveis, assim 

como a busca constante pela causalidade, são considerados os meios para validar e 

universalizar tais conhecimentos. A segunda abordagem, porém, idiográfica, hermenêutica, 

destaca a diferenciação entre o objeto físico (material) e o humano (social), ao admitir que, ao 

contrário do objeto físico, o homem tem a capacidade de refletir sobre si mesmo e através de 

interações construir-se como um ser social “homem”, biológica e socialmente diferente como 

unidade, devido a sua singularidade, pois cada homem é um indivíduo singular da espécie 

humana, a importação dos métodos de pesquisa das ciências da natureza para interpretar 

fenômenos sociais se apresenta inadequada. As ciências sociais devem criar os seus próprios 

métodos de análise e interpretação da realidade social. Considerando o ato social como objeto 

das ciências sociais e admitindo que o homem é capaz de compreender as suas próprias 

intenções e procurar compreender, através da interpretação, os motivos da conduta social de 

outros membros da sociedade, no sentido de interpretar e compreender a realidade social, as 

ciências sociais criaram seus próprios instrumentos. 

É nessa perspectiva que a etnopesquisa se justifica para permitir as várias compreensões 

que uma realidade social pode apresentar. Para Roberto Macedo (2004), a etnopesquisa é um 

tipo de pesquisa qualitativa, com todos os seus pressupostos, mas se diferencia de outras na 

medida em que toma a teoria etnometodológica como sua inspiração teórica maior, que, por 

sua vez, tem como conceito maior: os etnométodos com os quais a etnopesquisa prima em 

trabalhar. Os etnométodos vão configurar a razão prática dos atores sociais, portanto as 

formas, os jeitos, as maneiras pelas quais todo e qualquer ator social interpreta, compreende, 

transforma ou mantém suas realidades indexadas às suas bacias semânticas, ou seja, seus 

contextos conjuturais. A etnopesquisa tem como método a etnografia. 

Tanto o processo de educação quanto a cultura se organizam em sistemas, ou seja, são 

conjuntos de grupos sociais ligados entre si através de uma coordenação racional das 

atividades que os indivíduos desenvolvem nos seus subgrupos, e estes no grande grupo, com 

tarefas e funções bem definidas, visando atingir o objetivo comum. 

Em Angola, por razões de ordem diversa, procurou-se e ainda se procura, até aos nossos 

dias, “transplantar” modelos sociais de outras realidades, tanto no processo da educação, 

quanto na cultura, ignorando completamente a grande diversidade cultural de um país 

multiétnico, multilinguístico e multiracial. Os modelos são copiados tal como concebidos em 

outras realidades e aplicados em Angola sem levar em consideração as características 

específicas das populações do país. Como que, se os próprios angolanos enquanto atores 
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sociais não tivessem uma palavra a dizer sobre a sua própria educação e cultura. E por que 

não se levam igualmente em consideração as questões de ordem geográfica ou climáticas que 

influenciam comportamentos humanos? A título de exemplo, como entender a imposição de 

uso obrigatório nas cerimônias oficiais de paletó e gravata, tornando-o cultural para um país 

onde nove meses ao ano a temperatura média fica acima de 30ºC, enquanto nos outros três 

meses da estação fria a média de temperatura atmosférica na maior parte do país é de 15ºC? 

Os modelos sociais e culturais não devem ser compreendidos na base de um conjunto de 

pressupostos que engloba, para além do homem, o meio envolvente? Como compreender 

estes comportamentos sem antes compreender o homem e as suas organizações sociais, bem 

como sua interação com o meio envolvente? 

A compreensão dos fenômenos sociais é objeto das ciências sociais, que se diferenciam 

das ciências da natureza justamente devido à natureza dos fenômenos sociais. As ciências 

sociais preocupam-se com a compreensão da ação social e não apenas a simples observação e 

descrição dos comportamentos humanos. A ação permite a emergência do significado que 

define a realidade social, enquanto o significado é dado pela sociedade ao indivíduo. 

No tocante à analise dos fenômenos sociais, recorremos às abordagens de Burrel e 

Morgan, citados por Bilhim, que nos orientaram do ponto de vista do posicionamento teórico 

relativo a esta pesquisa, que vale a pena considerar. Segundo estes dois autores, há que 

conceber as ciências sociais em termos de quatro conjuntos de pressupostos, relacionados com 

ontologia, epistemologia, natureza humana e metodologia, num contínuo entre a dimensão 

“objetiva” e a “subjetiva” (BILHIM, 1996). 

Embora tenhamos estudado algumas teorias sociais procurando, sobretudo, analisar a 

dimensão dos conceitos, tais como educação, cultura e hegemonia, assim como reconstruir o 

processo histórico e evolutivo destes conceitos, desde as suas origens até a atual 

complexidade da sua aplicabilidade pelas diferentes antropociências, as abordagens de Burrel 

e Morgan, constantes na obra Paradigmas sociológicos e análises organizacionais, serviram 

de orientação para a definição quer da teoria central desta pesquisa – a etnometodologia –, 

quer ainda da sua metodologia – a etnopesquisa. Com base nesta abordagem, estabelecemos o 

nosso posicionamento teórico e metodológico, que não é objeto do acaso. A sua 

fundamentação enquadra-se no seguinte: 

Em conformidade com os quatro pressupostos defendidos por Burrel e Morgan, do 

ponto de vista ontológico, ou seja, do ponto de vista do “ser”, os cientistas sociais 

posicionam-se em dois campos opostos. De um lado, os nominalistas e, do outro, os realistas. 

A posição nominalista defende-se na presunção de que não existe nenhuma estrutura real. E 



94 

 

que os nomes que usamos nada mais são senão meros instrumentos para servir de mediação 

negocial com o “mundo exterior”. Tendo como base a filosofia idealista alemã, os teóricos 

que desenvolvem a perspectiva subjetivista das teorias sociais, particularmente a posição 

nominalista, defendem a ideia de que o mundo social é por natureza inatingível, pois não 

existe fora da mente humana. São os homens individualmente que criam graças à sua mente e 

através do desenvolvimento da linguagem e da interação do cotidiano, ao manterem uma 

realidade de significados partilhados intersubjetivamente.  

Por sua vez, o realismo postula a existência de estruturas sociais exteriores ao indivíduo 

e à sua consciência, como entidades empíricas e tangíveis. Para os realistas, o mundo e suas 

estruturas sociais existem independentemente da consciência do homem e da sua apreciação 

individual. O individuo é visto como tendo nascido dentro dele, mas o mundo social não é 

algo criado, antes existe fora do próprio indivíduo. 

O segundo pressuposto é do ponto de vista epistemológico. Aqui os cientistas 

posicionam-se em positivistas e antipositivistas. Como o mundo funciona para a humanidade? 

Como se estabelecem as leis e as relações sociais? Os positivistas têm a preocupação de 

procurar explicar os acontecimentos sociais na base da “lei de causa e efeito”, o que não tem 

funcionalidade linear na realidade social. A maneira como os cientistas sociais procuram 

explicar os fenômenos sociais, com base em leis da natureza, sem tomar em conta as 

especificidades dos fenômenos sociais, procurando respostas mecânicas do tipo para a ação 

“x” resposta “y”, como se a noção de causa-efeito funcionasse literalmente em todas as 

realidades sociais, os conduz a uma postura positivista. Ao contrário dos antipositivistas, estes 

determinam que os fenômenos sociais não podem ser explicados na base da lei de causa e 

efeito, pois cada fenômeno é uma singularidade em termos de conjuntura. Até mesmo os 

fenômenos da natureza nem sempre cumprem com a lei de causa e efeito na mesma 

porporção, mesmo perante aparente semelhança ou igualdade de realidades naturais. Duas 

sementes com a mesma origem colocadas no mesmo solo, nas mesmas condições climáticas, 

podem não produzir os mesmos resultados.  

O terceiro pressuposto diz respeito à natureza humana. Que modelo de homem é 

apresentado nas teorias sociais científicas? De um lado, os que defendem que o homem é 

produto do meio, o determinismo (que foi suficientemente explorado na primeira parte deste 

capítulo), e, de outro lado, o voluntarismo, para quem o homem é completamente autônomo e 

livre. 

O quarto pressuposto é o metodológico. Nesta abordagem, temos os idiográficos e os 

nomotéticos. Para os primeiros, o mundo social compreende-se através da análise do subjetivo 
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que cada um gera metendo-se na situação e envolvendo-se nos fluxos de vida diários. Ao 

passo que os nomotéticos enfatizam o desenvolvimento da investigação dentro de protocolos 

estabelecidos e técnicas específicas. A tendência nomotética recorre aos métodos de pesquisa 

das ciências gerais, baseando os estudos nas hipóteses anunciadas, posição com que não 

coadunamos. Uma vez que não existe uma única maneira de compreender os fenômenos 

sociais, tampouco um único método para explicá-los, existem várias compreensões do social, 

pois se apresenta como fundamental para o pesquisador das ciências sociais saber 

compreender as compreensões, Nosso posicionamento é de uma abordagem idiográfica. 

Com essa abordagem podemos notar claramente que existem duas maneiras diferentes 

de estudar fenômenos sociais. A primeira, conhecida como positivista, se reflete na tentativa 

de aplicar modelos e métodos de uso corrente nas ciências da natureza ao estudo de problemas 

sociais e humanos. Na perspectiva de conferir às ciências sociais o caráter científico que é 

muitas vezes cobrado, cientistas sociais usando métodos cartesianos tratam o mundo social e 

humano como se fosse natural e simplesmente biológico. Optam ontologicamente por uma 

posição “realista”, epistemologicamente “positivista”, por uma visão “determinista” da 

natureza humana e da sociedade, fazendo recurso à metodologia nomotética (BILHIM, 1996, 

p. 86). 

O nosso posicionamento, como deixamos claro ao longo desta abordagem, está no 

sentido oposto a esse, embora defendamos uma posição tanto quanto intermediária quanto ao 

primeiro dos pressupostos aqui apresentados. Em relação à abordagem ontológica, 

defendemos mais o realismo do que o nominalismo, porém, ao estudarmos a realidade social, 

não lidamos com uma realidade formada por fatos brutos, como bem enfatiza Macedo (2010, 

p. 11), lidamos com uma realidade constituída por pessoas que se relacionam por meio de 

práticas cotidianas que recebem identificação e significado pela linguagem usada para 

descrevê-las, invocá-las e executá-las. Posicionamo-nos antipositivistas e voluntaristas na 

forma como concebemos a natureza humana, e metodologicamente idiografista.  
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Quadro 2. Conjuntos de pressupostos das ciências sociais. 

DIMENSÃO SUBJETIVA PERSPECTIVA DIMENSÃO OBJETIVA 

Nominalismo Ontologia Realismo 

Antipositivismo Epistemologia Positivismo 

Voluntarismo Natureza Humana Determinismo 

Idiográfico Metodologia Nomotético 

- Sociologia de Weber 

- Interacionalismo Simbólico 

- Sociologia Fenomenológica 

- Algumas variedades da 

Sociologia Marxista 

 

 

Exemplos 

 

- Sociologia de Durkheim 

- Sociologia Estrutural-

funcionalista. 

- Algumas variedades da 

Sociologia Marxista 

Fonte: Burrel e Morgan
46

, organização do autor (2015). 

 

A existência do presente quadro não significa que estas sejam as únicas duas opções de 

pesquisa em ciências sociais. Na verdade, os cientistas sociais se colocam tradicionalmente 

em cada um dos campos. Porém, existem aqueles que tomam uma posição intermediária entre 

estas duas perspectivas. 

Como vimos atrás, a corrente realista, ou seja, do realismo social, defende a ideia de que 

o mundo somente pode ser conhecido e compreendido através das organizações sociais que 

são reais, empíricas e tangíveis. Os nominalistas acham esta perspectiva absurda e imprópria 

para compreender a realidade social, já que ela não existe senão na mente humana, e tentam 

demonstrar que os fenômenos e as estruturas sociais são construções subjetivas produzidas 

por seres humanos como indivíduos. Eles defendem que o mundo social é um processo que 

emerge dos atos intencionais, conscientes e voluntários dos homens, agindo individualmente 

ou em grupo. São as pressões resultantes da interação entre os homens que produzem a 

                                                           
46

 G. Burrel e G. Morgan (1979), apud: BILHIM, João Abreu de Faria. Teorias organizacionais, estruturas e 

pessoas. Lisboa, 1996. p. 86. 
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realidade social ou, quando o homem procura o significado para o seu mundo, cria uma rede 

de tipificações para descrever e compreender sua situação. Desta forma, cada homem tem um 

significado diferente da sua realidade, pois é ele quem cria individualmente esta realidade que 

se entende como estrutura social, de tal modo que estas construções sociais podem ter 

significados diferentes para pessoas diferentes. 

Para Bilhim, a realidade social não existe, de forma a oferecer-se imediatamente ao 

estudo, como o estrutural-funcionalismo assume. Ela permanece nas profundezas da rede de 

tipificações a que os indivíduos, se pressionados, fazem apelo para compreender a situação na 

qual se encontram (BILHIM, 1996, p. 90). 

Nessa perspectiva, são quatro as teorias que desenvolvem trabalhos na dimensão 

subjetiva: o interacionismo simbólico fenomenológico, a etnometodologia, o simbolismo 

organizacional e o institucionalismo. Deste quadro, a etnometodologia é para nós a teoria que 

melhor se ajusta a esta pesquisa. 

 

1.4 A Etnometodologia como Teoria do Social e a Compreensão dos Etnométodos 

 

A etnometodologia é uma teoria surgida como uma corrente da sociologia nos Estados 

Unidos da América na década de sessenta do século XX e tem como fundador Harold 

Garfinkel
47

. Esta teoria tem como seu marco principal a publicação, em 1967, do livro Studies 

in ethnomethodology (Estudos sobre etnometodologia), do referido autor. Esta publicação 

provocou um abalo na “sociologia tradicional” e gerou intensos debates no meio acadêmico 

das universidades americanas e europeias, principalmente na Inglaterra e na Alemanha, que 

foram os dois primeiros países da Europa a conhecer a nova teoria da sociologia. Apenas no 

início da década de 1970 chegou à França, com publicações na língua francesa em revistas 

especializadas de artigos traduzidos do inglês. Em meados da década de 1980, a 

etnometodologia passou a ser ensinada nas universidades francesas e somente nos anos de 

1990 começaram a surgir na França os primeiros trabalhos de sociologia da educação com 

base nesta teoria (COULON, 1995a, p. 7).  

Segundo John Heritage (1999), o surgimento da etnometodologia teve lugar num 

momento delicado e de convulsão nas ciências sociais, devido à crise do paradigma 

                                                           
47

 Harold Garfinkel (1917-2011) foi um sociólogo dos EUA, professor emérito na Universidade da Califórnia, em 
Los Angeles. Ele é conhecido por estabelecer e desenvolver a etnometodologia como um campo de 
investigação em Sociologia. Publicou vários livros ao longo de sua vida e é bem conhecido por seu livro Estudos 
em etnometodologia, que foi publicado em 1967.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=/search%3Fq%3Dharold%2Bgarfinkel%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Professor_Emeritus&usg=ALkJrhjNC8-e7aM7y1LL40e_3n81z-hFbQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=/search%3Fq%3Dharold%2Bgarfinkel%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Los_Angeles&usg=ALkJrhjC3H9hCrFR8pv079zA_hdDoU5Jdg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=/search%3Fq%3Dharold%2Bgarfinkel%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Los_Angeles&usg=ALkJrhjC3H9hCrFR8pv079zA_hdDoU5Jdg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=/search%3Fq%3Dharold%2Bgarfinkel%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnomethodology&usg=ALkJrhjE0_9NUjBTEGvxAZ0bddtusp6XPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=/search%3Fq%3Dharold%2Bgarfinkel%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology&usg=ALkJrhjEknz80fCtcYHDFOyrQkwSnuno8A
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dominante, o funcionalismo estrutural de Talcot Parsons, com a sua teoria da ação social, que 

Garfinkel vinha criticando muito antes da publicação dos Estudos sobre a etnometodologia. 

Para Heritage (1999), os escritos de Garfinkel eram condensados demais e não estavam 

sistematicamente articulados em termos de referências da sociologia clássica, o que provocou 

na sociedade acadêmica e sobretudo entre os sociológos americanos e ingleses muita 

confusão e equívocos. Por esta razão, a obra de Garfinkel foi duramente criticada, tanto pelos 

defensores, como pelos opositores do estrutural-funcionalismo. 

A etnometodologia tem como base teórica três grandes pilares: o Estrutural-

funcionalismo, com a teoria da ação de Parsons; a fenomenologia social de Alfred Schutz e E. 

Husserl; e o interacionismo-simbólico, desenvolvido pela Escola de Chicago, que tem como 

expoente máximo G. H. Mead – as quais levaram Garfinkel a posicionar-se contra certas 

versões da sociologia tradicional da época (HAGUETTE, 1992). Harold Garfinkel foca as 

suas inovações teóricas nas questões conceituais da sociologia, como a teoria da ação social, a 

natureza da intersubjetividade e a constituição da ação social do conhecimento, com amplas 

ramificações teóricas e metodológicas (HERITAGE, 1999, p. 323).  

A etnometodologia só pode ser bem entendida conhecendo, antes, essas três correntes 

teóricas que mais influenciaram o pensamento do seu fundador. Para discorrer sobre estas 

tendências teóricas, três fontes são de capital importância, tendo cada uma delas o seu grau de 

aplicabilidade neste trabalho. A primeira delas é o recurso a duas obras sobre a 

etnometodologia do francês Alain Coulon
48

, traduzidas para o português e editadas em 1995 

no Brasil, em Petrópolis, pela editora Vozes. A nossa análise sobre a etnometodologia é 

complementada pelo conjunto das obras de Roberto Sidnei Macedo, que trabalha as questões 

do aprofundamento epistemológico e teórico-metodológico da etnopesquisa e da etnopesquisa 

implicada no campo educacional. A terceira fonte é o trabalho de Adalto Guesser
49

 sobre a 

etnometodologia, do qual adotamos a sua estrutura de apresentação do tema, bem como nos 

apropriamos das suas principais ideias, com as quais nos identificamos, ao longo da análise 

                                                           
48 Alain Coulon (nascido em 1947) é sociólogo francês, professor em ciências da educação e diretor geral do 

Centre National de Documentation Pédagogique (Centro Nacional de Documentação Pedagógica – CNDP). Sua 
obra é inspirada na sociologia qualitativa, interacionismo e etnometodologia, atual Sociologia, que ele também 
ajudou a divulgar na França. Foi diretor da Faculdade de Educação, Comunicação e Psicanálise na Universidade 
de Paris-VIII, bem como fundador e diretor do Centro de Investigação em Educação Superior (CRES) e diretor 
do Centro para a Iniciação ao Ensino Superior (CIES) (Sorbonne), igualmente Presidente Nacional da Assembleia 
de diretores do CIES. É autor de duas importantes obras sobre a etnometodologia e outra sobre a Escola de 
Chicago, que se encotram traduzidas para o português. 

49
 Doutorado em pós-colonialismo e cidadania global pela Universidade de Coimbra e mestre em sociologia 

pela Universidade de Santa Catarina. 
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http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=pt&a=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FSociologie
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=pt&a=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversit%25C3%25A9_de_Paris-VIII
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=pt&a=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversit%25C3%25A9_de_Paris-VIII
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=pt&a=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2589cole_de_Chicago_(sociologie)
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=pt&a=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2589cole_de_Chicago_(sociologie)


99 

 

que apresentamos sobre esta teoria. 

 A primeira corrente teórica que influenciou a origem da etnometodologia é sem dúvida 

a teoria da ação desenvolvida por Talcot Parsons, que foi orientador de H. Garfinkel entre 

1946 e 1952. Parsons exerceu uma grande influência sobre o pensamento de Garfinkel. Ele é 

considerado um dos maiores sociólogos americanos, integrou na sua obra os trabalhos de 

renomados homens da sociologia europeia como Émile Durkheim, Max Weber, Pareto e 

outros. Não é por acaso que a teoria por ele desenvolvida – a teoria da ação – é conhecida 

também por “a grande teoria”, justamente devido à aglutinação de pensamentos sociológicos 

colossais numa mesma perspectiva. 

A sociologia, enquanto disciplina científica, tem a sua origem na França do século XIX, 

com Augusto Comte, e ganhou corpo como ciência com as contribuições de um outro francês, 

Émile Durkheim, e do alemão Max Weber – daí que foi na Europa onde nasceu e se 

desenvolveu o pensamento sociológico. Parsons é o sociólogo norte americano que procura 

reabilitar a sociologia de matriz europeia aos trabalhos desenvolvidos nos Estados Unidos. A 

Universidade de Havard jogou um papel fundamental durante este precioso momento da 

história da sociologia. Para Alain Coulon (1995a), Talcot Parsons
50

 desenvolveu sua grande 

teoria aproveitando bem o fato de existirem, reunidos num mesmo departamento na 

Universidade de Havard, da qual ele fazia parte, não somente sociólogos, mas também 

psicólogos e antropólogos. Maior vantagem ainda para Parson, porque ele liderava o 

departamento. A sua teoria da ação constituiu-se como uma teoria da motivação da ação. Para 

Parsons, as motivações dos atores sociais são integradas em modelos normativos que regulam 

as condutas e as apreciações recíprocas. É desta maneira que se pode explicar a estabilidade 

da ordem social e que é reproduzida em cada encontro entre os indivíduos. Segundo a teoria 

parsoniana da ação, os homens compartilham valores que os transcendem e os governam. No 

comportamento humano no meio social, os homens têm a tendência para evitar a angústia e 

castigos, e se conformam com as regras da vida em comum, ditadas pela sociedade 

(COULON, 1995a, p. 10). 

                                                           
50

 Talcott Edgar Frederick Parsons (1902 -1979) foi um sociólogo norte-americano. Seu trabalho teve grande 
influência nas décadas de 1950 e 1960. A mais proeminente tentativa de reviver o pensamento parsoniano, sob 
o título de “Neofuncionalismo”, pertence ao sociólogo Jeffrey Alexander, da Universidade Yale. Parsons serviu 
à Universidade Harvard entre 1927 e 1973. Inicialmente, foi uma figura central no Departamento de Sociologia 
de Harvard, e posteriormente no Departamento de Relações Sociais (criado por Parsons para refletir sua visão 
de uma ciência social integrada). Ele desenvolveu um sistema teorético geral para a análise da sociedade, que 
veio a ser chamado de funcionalismo estrutural. 
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Para Parsons, as ações humanas são determinadas pelas normas sociais, às quais o ator 

se submete. Privado de reflexividade, ele é incapaz de analisar sua relação de dependência a 

esse conjunto de normas. Parsons considerava que os homens não vivem em sociedade, 

apenas reproduzem as ações de modo a se adaptarem ao ambiente onde estão inseridos. Na 

verdade, todos os homens, gozando das suas faculdades mentais, estipulam metas a alcançar 

na vida e trabalham empenhadamente para atingir estas metas. A outra questão na teoria de 

Parsons se relaciona com o “problema da ordem” proposto por Hobbes. Levando em conta as 

discussões de Hobbes e a constatação do estado de “caos” no estado de natureza, Parsons 

tenta perceber como os esforços ativos dos agentes sociais podem reconciliar-se uns com os 

outros, de tal sorte que as relações sociais não venham a ser dominadas pelo exercício externo 

da força e da fraude. Parsons apropriou-se do conceito de “super-ego” de Freud para explicar 

a regularidade da vida social.  

Segundo essa concepção moralista, durante todo o processo da vida, as regras sociais e 

as formas de conduta são apreendidas e interiorizadas pelos indivíduos. Tal acúmulo de 

conhecimentos se configura como um “tribunal interior”, que julga os nossos comportamentos 

e até mesmo os nossos pensamentos (COULON, 1995a, p. 10). Esta perspectiva de análise do 

social vincula toda a ação humana ao cumprimento das normas da moral que cada sociedade 

estipula de acordo com a sua cultura, como se o homem não fosse um ator social livre e 

consciente dos seus atos – mas dependente das normas de conduta pautadas pela sociedade. A 

perspectiva da teoria da ação de Parson expõe claramente a sua influência durkheimiana, 

incluindo a questão da “coerção externa”, muito defendida por Durkheim – segundo ele, os 

atores sociais sofrem uma coerção externa que tem como função moldar e determinar as suas 

ações, e a socialização e a cultura exercem uma grande influência no processo da tomada de 

decisão sobre o que fazer, como fazer. 

Voltanto ao pensamento parsoniano de que as ações humanas são determinadas pelas 

normas sociais, às quais o ator se submete, e uma vez privado de reflexividade, o homem é 

incapaz de analisar sua relação de dependência às normas. Parsons e Durkheim apresentam 

um homem preso às regras e normas da sociedade, sem ação própria, incapaz de agir por si 

mesmo e motivado na sua ação pelas regras sociais. Garfinkel, ao analisar o pensamento de 

Parsons, concluiu que este não elaborou uma teoria da ação, capaz de resgatar as formas de 

como os atores agem. No lugar desta, construiu uma teoria das disposições para agir. Isto é, a 

teoria parsoniana não era capaz de identificar a ação em si, mas apenas as motivações que 

impeliam os agentes a agirem desta ou daquela maneira. Uma vez que os agentes são 

dominados por coerções externas e suas decisões e ações são orientadas para dar conta de uma 
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normatividade que se coloca “de fora”, a sua reflexividade sobre a ação fica em segundo 

plano, bastando agir segundo um sistema de normas previamente acumulado pelo processo de 

socialização. É aqui onde reside a ruptura de Garfinkel com Parsons. Garfinkel desconsidera 

esta passividade reflexiva, segundo ele o homem não é um “idiota social”, regido apenas por 

coerções externas. As normas estão presentes em sua análise e o influenciam, entretanto ele 

interage com elas, interpretando-as, ajustando-as e modificando-as. 

Garfinkel não se opôs a Parsons somente devido à questão da reflexividade sobre a 

ação, ele teceu duras críticas também em relação ao processo de comunicação que 

desenvolvemos através do uso da linguagem. Para Parsons, a comunicação é estabelecida a 

partir de símbolos que preexistem a nossos encontros, como sistema de referência e como 

recurso externo, inexaurível e estável (COULON, 1995a, p. 10). Enquanto que, para 

Garfinkel, na sua perspectiva etnometodológica, o que ocorre é o contrário. Os símbolos 

utilizados para nossa comunicação não se encontram estabelecidos em conjuntos de regras e 

normas de comunicação preexistentes, mas são construídos e produzidos por processos de 

interpretação. O paradigma normativo de Parsons é aqui rompido por Garfinkel, que introduz 

um novo paradigama, o interpretativo. Influência também das outras ciências sociais, como a 

Antropologia, que se tinha definido nesta altura como uma ciência interpretativa da realidade 

social. A etnometodologia de fato traz esta inovação na análise dos fenômenos sociais e dos 

comportamentos dos agentes sociais. Os atos devem ser interpretados e não apenas descritos.  

Roberto Macedo (2004) defende a Etnometodologia como uma corrente de pensamento em 

ciências sociais e não como uma metodologia. Ela é uma teoria social que centra todo o seu 

interesse em compreender como a ordem social se realiza através das ações cotidianas 

(MACEDO, 2004, p. 110). 

Outra questão merecedora de análise, que marca uma linha divisória entre Parsons e 

Garfinkel, é sobre a racionalidade do agente. Para Parsons, o comportamento humano é 

determinado pelo grau de conhecimentos adquiridos pelo agente que o induz a tomar esta ou 

aquela atitude perante determinada situação (HERITAGE, 1999, p. 327). Isto explicaria que 

atores sociais, tendo o mesmo grau de conhecimento científico e agindo perante a mesma 

situação, deveriam ter todos o mesmo comportamento, ou seja, a mesma ação. Na verdade, 

não é isso que acontece. Garfinkel descarta esta opção, pois considera que o efeito cumulativo 

de ações normativamente orientadas levaria à formação de agentes sociais incapazes de agir 

livremente por orientação própria. Se a expressão “idiotas sociais” constitui uma marca para 

Garfinkel, uma outra expressão bem marcante da sua autoria é a de “juízo dopado”. Com base 

nesta concepção parsoniana, Garfinkel considera que os agentes sociais seriam tratados como 



102 

 

de “juízo dopado” em termos de discernimento, cuja compreensão e raciocínio, em situações 

de ação concreta, são irrelevantes para um enfoque analítico da ação social (HERITAGE, p. 

328). 

Garfinkel considera que cada indivíduo, enquanto ator social, contribui decisivamente e 

singularmente na “construção” de seus processos de interação com os demais agentes sociais. 

Assim, o seu esforço interacional deve ser levado em conta no momento das análises 

sociológicas, pois são eles os únicos capazes de revelar o “sentido das ações” empreendidas 

pelos agentes. Segundo Garfinkel, citado por Macedo (2004), a etnometodologia tem como 

objeto de estudo: os procedimentos intersubjetivamente construídos que as pessoas, na sua 

cotidianidade, empregam para compreender e edificar suas realidades. Visto sob este prisma, 

fortalece-se o argumento de que a constituição social do saber não pode ser analisada 

independentemente dos contextos da atividade institucionalizada que o produz e o mantém 

(MACEDO, 2004, p. 112). 

A segunda corrente teórica que mais influenciou Garfinkel é o fenomenologismo social 

de Alfred Schütz
51

, que foi fortemente influenciado por Max Weber. Schütz publicou, em 

1932, a obra Der Sinnhafte Aufbau der Sozialen Welt (A fenomenologia do mundo social), 

que marcou o início da sua carreira de sociólogo, a qual dedicou a Edmund Husserl, 

considerado o pai da fenomenologia, com quem Schütz manteve contato muito próximo e 

uma intensa colaboração. 

Para o que vem a ser etnometodologia, esse é o ponto de partida. Mas a fenomenologia, 

como corrente filosófica, não começa com Schütz. A sua origem é muito mais recuada. O 

termo fenomenologia é de origem grega e resulta de duas palavras na mesma língua: 

phainomenon, (“fenômeno” em português), que significa aquilo que se mostra e não somente 

aquilo que se parece, e logia, (“logos” em grego), que se entende como pensamento ou 

ciência. Assim, a fenomenologia se define como reflexão sobre um fenômeno ou sobre aquilo 

que se mostra (BELLO, 2006). 

O termo fenomenologia aparece pela primeira vez em 1764, com a obra de Johann 

Heinrich Lambert (1728-1777) intitulada Novo órganon. Em 1770, Emanuel Kant (1724-

                                                           
51 Alfred Schütz (1899-1959), cientista social austríaco e considerado um dos maiores filósofos da ciência social 

do século XX. Mais do que qualquer outro fenomenólogo, tentou relacionar o pensamento de Edmund Husserl, 
o mundo social e as ciências sociais: A fenomenologia do mundo social forneceu os fundamentos filosóficos da 
sociologia weberiana e para a economia. Ele desenvolveu seu pensamento ainda mais em relação às ciências 
sociais, pragmatismo americano, empirismo lógico e de vários outros campos, como música e literatura. Seu 
trabalho tem sido influente sobre novos movimentos no pensamento sociológico, tais como a análise da 
etnometodologia. 
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1804) retoma o vocábulo fenomenologia, falando de phaenomenologia generalis, para indicar 

a disciplina propedêutica que deveria preceder à metafísica. A palavra fenomenologia volta a 

ser utilizada por Kant em 1772, na denominada Carta a Marcos, esboço da obra intitulada de 

Critica da razão pura (1781). Hegel (1770-1831), em 1807, chama fenomenologia do espírito 

a ciência que considera a sucessão de diferentes formas ou fenômenos da consciência até 

chegar ao saber absoluto. Com Hegel, a partir do estudo do movimento do espírito, a 

fenomenologia define-se enquanto método e filosofia. Para ele, a fenomenologia do espírito 

representa a introdução ao sistema total da ciência: apresenta o devir do saber ou da ciência 

em geral (OLIVEIRA; CUNHA, 2009). 

No início do século XX, com Edmund Husserl (1859-1938), conforme Dartigues 

(1992), a fenomenologia se consolida como uma linha de pensamento. A partir de Husserl, a 

expressão fenomenologia passou a ter um significado totalmente novo, e é com esse novo 

significado que na contemporaneidade este vocábulo é empregado. Husserl define a 

fenomenologia como ciência dos fenômenos, sendo o fenômeno compreendido como aquilo 

que é imediatamente dado em si mesmo à consciência do homem. Para Husserl, a 

fenomenologia assume, principalmente, o papel de um método ou modo de ver a essência do 

mundo e de tudo quanto nele existe (OLIVEIRA; CUNHA, 2009). 

Segundo Roberto Macedo (2004), o fenômeno é justamente do que vai se ocupar a 

fenomenologia. Compreendendo e interpretando o seu sentido e significado, o mundo da 

fenomenologia se mostra (MACEDO, 2004, p. 43). 

A fenomenologia se ocupa da análise e interpretação dos fenômenos, mas com uma 

atitude totalmente diferente das ciências empíricas e exatas. Os fenômenos são os vividos pela 

consciência, os atos e os correlatos dessa consciência. Um dos princípios fundamentais da 

fenomenologia é a intencionalidade da consciência, A sua máxima, segundo Husserl, é que 

toda a consciência é consciência de algo. Não existe no mundo consciência pura, o que existe 

é a consciência de algum objeto do mundo. 

Tomando como palavra-mãe o verbo phanesthai, que significa mostrar-se, a 

fenomenologia, afirma Triviños, é o estudo das essências, e todos os problemas, segundo ela, 

tornam a definir essências: a essência da percepção, a essência da consciência, por exemplo. 

Mas também a fenomenologia é uma filosofia que substitui as essências na existência e não 

pensa que se possa compreender o homem de outra forma senão a partir de sua “facticidade” 
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(TRIVIÑOS, 1992). Diria ainda Triviños que Edmund Husserl
52

, para obter êxito em sua 

intenção de transformar a filosofia em uma ciência do rigor, criou o método fenomenológico, 

que seria usado para o desenvolvimento da ciência das essências. Para Husserl, mediante o 

método fenomenológico, opera-se uma série de reduções até alcançar o resíduo das coisas, as 

essências ou eidos (ideias). De acordo com o pensamento expresso por Masini (1989), não 

existe um único método fenomenológico, mas sim uma atitude do ser humano diante de cada 

fenômeno a ser analisado e compreendido. Atitude esta de abertura do sujeito para apreender 

o que de fato se mostra (procurando estar livre de conceitos ou predefinições) no estudo do 

fenômeno (OLIVEIRA; CUNHA, 2009). Não existindo um único método fenomenológico, a 

análise que aqui se faz não é da fenomenologia como corrente filosófica como um todo. Mas, 

sim, da influência da fenomenologia social de Schütz na origem da etnometodologia como 

teoria social. Outrossim, devemos encarar o recurso à fenomenologia na compreensão da 

educação enquanto processo social. Para Macedo (2004), a ação de educar não pode ser 

conhecida apenas a partir de julgamentos contidos num arcabouço teórico a ela referente, mas 

numa perspectiva fenomenológica a partir daquilo que é construído na manifestação do 

próprio fenômeno (MACEDO, 2004, p. 43). Mais adianta que, quando as ideias são 

entendidas e são apropriadas de forma encarnada por aqueles que de fato procuram entendê-

las, edifica-se uma abertura e o fenômeno da educação tende a se mostrar. 

Schütz desenvolveu a noção de Verstehen, já presente na obra de Max Weber. Segundo 

Coulon (1995ª, p. 11), ele propõe o estudo dos processos de interpretação que utilizamos no 

nosso dia a dia. Para ele, a linguagem cotidiana esconde um tesouro de tipos e características 

pré-constituídos, de essência social, que abrigam conteúdos inexplorados. Ele propõe o estudo 

do nosso cotidiano, da vida das pessoas comuns, desde os simples iletrados às pessoas mais 

cultas. Neste mundo, a maioria dos atos é realizada, muitas vezes, automaticamente, sem 

grandes elaborações racionais. Para Schütz, a realidade social é a soma total dos objetos e dos 

acontecimentos do mundo cultural e social, vivida pelo pensamento de senso comum de 

homens que vivem juntos numerosas relações de interação. 

                                                           
52

 Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938), filósofo alemão, fundou a escola da fenomenologia, 
rompendo com a orientação positivista da ciência e filosofia de sua época. Ele elaborou críticas do historicismo 
e do psicologismo na lógica. Não limitado ao empirismo, mas acreditando que a experiência é a fonte de todo 
conhecimento, ele trabalhou em um método de redução fenomenológica, porque de um assunto pode-se vir a 
saber diretamente uma essência. Foi professor de filosofia como um Privatdozent na Universidade de Halle em 
1887, depois professor em Göttingen, em Freiburg. A sua fenomenologia é um dos pilares que influenciou a 
teoria etnometodológica de Garfinkel. 
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Para esse autor, o mundo é interpretado à luz de categorias e construtos do senso 

comum que são largamente sociais na sua origem (HERITAGE, 1999, p. 329). Esses 

elementos cognitivos são os recursos que os indivíduos utilizam para compreenderem e serem 

compreendidos nas suas ações do cotidiano. A realidade é fruto dessa contínua atividade de 

interpretação dos sentidos das ações que são empreendidas no dia a dia. Ninguém percebe a 

realidade da mesma forma que os outros. Cada um de nós realiza experiências subjetivas que 

são inacessíveis aos outros, mas que são “compartilhadas” através da comunicação, por 

processos de entendimento que são construídos entre os atores, de modo a que possam ser 

compreendidos. Por esta razão, Macedo afirma que a fenomenologia não nasce como método 

dentro da tradição prescritiva ou normativa, mas como uma das mais fortes e radicais críticas 

ao ethos científico moderno (MACEDO 2004, p. 44). Teoricamente, Schütz descreveu cinco 

propriedades importantes do conhecimento e da cognição (HERITAGE, 1999, p. 329): 

- Denomina que o mundo da vida cotidiana é um mundo permeado de naturalidades. Os 

atores que interagem no cotidiano agem, geralmente, seguindo cursos ordinários, 

desenvolvidos por percepções pré-adquiridas no decurso dos acontecimentos do passado ou 

do cálculo racional das orientações das ações empreendidas no presente. 

- Propõe que a construção dos objetos (tanto naturais, quanto sociais) é necessária e 

continuamente atualizada por meio de “sínteses de identificação” (ibidem, p. 330), ou seja, a 

realidade se transforma a cada segundo, os atores constroem os objetos da realidade 

adicionando elementos e ressignificando-os a cada novo instante em que os percebem, 

variando de acordo com os contextos onde estão inseridos.  

- Estabelece que os objetos do mundo social são constituídos no interior de uma 

estrutura de “familiaridade e pré-conveniências”, fornecida por um “estoque de 

conhecimentos à mão”, que é esmagadoramente social em sua origem (ibidem). 

- O estoque de construtos sociais é mantido numa forma tipificada, ou seja, são 

ordenados em tipos característicos capazes de serem correlacionados e reconhecidos à medida 

que são novamente observados. Esta propriedade permite também o ordenamento dos objetos 

em categorias para futuras análises cognitivas. 

- A compreensão intersubjetiva se realiza por meio de um processo no qual os atores 

esperam “reciprocidade”, apesar das diferentes perspectivas que orientam as compressões da 

realidade de cada um deles. É essa propriedade que permite que se estabeleçam relações de 

comunicação e de troca de experiências objetivas entre os atores, ao desenvolverem suas 

ações subjetivas.  
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Schütz evidencia a necessidade de compreensão do senso comum, faz a analogia do 

senso comum com uma “colcha de retalhos”, formada de partes altamente desiguais e, por 

vezes, desconexas. O senso comum não é formado por uma lógica racional, ao contrário, as 

ações do senso comum são muitas vezes irracionais e ilógicas. Portanto, Garfinkel 

influenciado por Schütz, vai divergir de Parsons, que acreditava que as ações dos agentes se 

confundem com a lógica científica, e passa a considerar que as ações idealmente racionais não 

devem ser buscadas no mundo do senso comum (HERITAGE, 1999, p. 331).  

Usando a fenomenologia como inspiração teórica e metodológica, o etnopesquisador 

procura ir ao encontro das coisas, ir ao campo ver, para compreender de forma situada. Sem 

hipóteses pré-anunciadas, ele usa o que Macedo chama de percepção sensibilizadora, 

concernente ao que olhar, ouvir e apreender. E sugere que, para perceber o fenômeno 

educação, é fundamental o entendimento do ser-do-homem-no-mundo (MACEDO, 2004, p. 

44). 

A outra influência da etnometodologia vem do interacionismo simbólico, para o qual a 

influência, na interação social, dos significados bem particulares trazidos pelo indivíduo à 

interação, assim como os significados bastante particulares que ele obtém a partir dessa 

interação sob sua interpretação pessoal, se revestem de maior importância para a compreensão 

das relações humanas. Teve sua origem na Escola Sociológica de Chicago, representada por 

George Herbert Mead, que demostrou que os egos das pessoas são produtos sociais, sem 

deixar de serem propositados e criativos. Por esta razão, os seus estudos têm grande 

relevância no estudo de pequenas sociedades e no campo da psicologia social.  

De acordo com o Mead, o comportamento humano não é uma questão de resposta direta 

às atividades dos outros, mas envolve uma resposta às intenções dos outros, não somente às 

suas presenças. Estas intenções são transmitidas através de gestos que se tornam símbolos, 

isto é, possíveis de serem interpretados. Quando os gestos assumem um sentido comum, ou 

seja, quando eles adquirem um elemento linguístico, podem ser designados de “simbolos 

significantes”. 

Outros pioneiros na área foram Herbert Blumer e Charles Cooley. Foi Herbert Blumer, 

em 1937, que criou o termo “Interacionismo simbólico”. Segundo ele, as pessoas agem em 

relação às coisas baseando-se no significado que essas coisas tenham para elas; e esses 

significados são resultantes da sua interação social e modificados por sua interpretação. Aqui 

reside mais uma vez o papel do pesquisador na interpretação dos fenômenos a pesquisar, pois 

esta interpretação dependerá da importância (significado) que o objeto em estudo representar 
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para o pesquisador, e este significado não é de maneira nenhuma estável, podendo mudar ao 

longo do tempo da sua pesquisa.  

O interacionismo simbólico não se limita a essa interpretação. Segundo a proposição de 

Hegel, por exemplo, e de outros filósofos que escreveram sobre a linguagem, o mundo 

simbólico só se constrói por meio da interação entre duas ou mais pessoas e, portanto, o 

simbolismo não é resultado da interação do sujeito consigo ou mesmo de sua interação com 

um simples objeto. Apesar de ser um sentido individual e uma base para todos e quaisquer 

sentidos que cada um dá às suas próprias ações, ela é fundada nas interações do indivíduo, ou 

naquilo que o “eu” faz sendo regulado pelo que “nós” construímos socialmente. 

De acordo com Blumer, são três as premissas básicas do interacionismo simbólico: o 

ser humano age em relação às coisas na base dos sentidos que elas têm para ele. Estas coisas 

incluem todos os objetos, instituições e atividades que o indivíduo desenvolve na vida 

cotidiana; o sentido das coisas é derivado, ou surge da interação social que alguém estabelece 

com os seus contemporâneos; estes sentidos são manipulados e modificados através de um 

processo interpretativo usado pela pessoa ao tratar as coisas que ela encontra (MACEDO, 

2010, p. 57). 

Segundo Coulon, para o interacionismo simbólico é impossível apreender o social 

através de princípios objetivos, pois a subjetividade, ou a intersubjetividade dos atores, é 

extremamente importante e determinante das ações sociais. Desconsiderar as motivações 

pessoais e a liberdade subjetiva dos atores é criar um mundo imaginário, idealizado, que não 

corresponde à realidade concreta. O interacionismo simbólico ancora-se numa concepção 

teórica que considera que os objetos sociais são construídos e reconstruídos pelos atores 

interminavelmente. Ou seja, o significado social dos objetos se deve ao fato de lhes darmos 

sentido no decurso de nossas interações (COULON, 1995a, p. 16). Portanto, a interação social 

é uma ordem frágil, instável, temporária, que está em constante construção pelos atores, de 

modo que estes podem, através dela, interpretar o mundo em que estão inseridos e no qual 

interagem. Em outras palavras, afirma-se que as ações sociais não podem ser capturadas no 

decurso de uma lógica preestabelecida, causalmente estabelecida a partir de uma ordem de 

fatos externos e fixos. A ordem dos fatos sociais e o sentido das ações, por serem mutáveis e 

próprios de cada ato interacional, devem ser considerados a cada nova interação. Portanto, a 

pesquisa de campo é importantíssima para a efetivação desta forma de se fazer sociologia. 

Assim como de se fazer pesquisa no campo da educação. O pesquisador deve observar 

diretamente o cotidiano das relações estabelecidas pelos atores sociais e procurar recuperar o 

sentido que eles dão a cada ato, no contexto em que se inserem, temporal e espacialmente. 
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O interacionismo simbólico, apesar de ter inflenciado muitos sociólogos e psicólogos 

sociais, foi duramente criticado por sua limitação teórica para lidar com a estrutura social. 

Essa teoria se insere na teoria das ciências sociais que estudam as representações sociais e 

etnometodologias – etnometodologia esta que Roberto Macedo definiu como uma teoria 

social que, ao centrar-se no interesse em compreender como a ordem social se realiza através 

de ações cotidianas, consubstanciou-se numa ciência dos etnométodos (MACEDO, 2004, p. 

110). 

O nosso primeiro contato com a teoria etnometodológica aconteceu tardiamente e na 

hora certa. A contradição na nossa expressão não é um equívoco, tem a sua razão de ser. 

Reconhecendo que a teoria começou no final da década de 1960, na Califórnia, chegou às 

universidades francesas na década de 1980, e somente uma década depois começaram a 

aparecer trabalhos nesta perspectiva na França. Se levarmos em consideração que no Brasil, 

segundo Alain Coulon, há muito poucos trabalhos realizados nesta perspectiva, a teoria, 

porém, é conhecida desde a década de 1990, com ênfase ao ano de 1995, com as publicações 

das obras de Coulon – diríamos que foi tarde o nosso contacto com a teoria, pois somente em 

2012, já no curso do programa de doutorado em educação da FACED-UFBA, num dos 

seminários orientados pelo professor Roberto Sidnei Macedo, foi possível este contato, e o 

interesse de aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento sobre a questão nunca mais 

parou. Ela surgiu na hora certa porque esta é a teoria de eleição para a nossa pesquisa de 

campo, dada a sua pertinência para a compreensão dos fenômenos sociais. 

A definição de Roberto Macedo (2010, p. 68) segundo a qual a etnometodologia é uma 

teoria do social, que centra o interesse em compreender como a ordem social se realiza 

através das ações cotidianas, reforça a ideia de que a interação dos membros de uma 

determinada sociedade na execução das suas tarefas do dia a dia é uma pista para a 

compreensão dos fenômenos sociais. Estes fenômenos decorrem desta interação, onde o 

homem, ao atuar e agir no seu cotidiano, se coloca como sujeito social e ao mesmo tempo 

cultural, cujos procedimentos intersubjetivamente construídos e empregados para 

compreender e edificar suas realidades se constituem no objeto da etnometodologia. A 

etnometodologia tem como princípio básico a ideia de que os atores sociais não são idiotas 

culturais, produzem, portanto, etnométodos para todos os fins práticos, e com isso constituem 

interpretativamente suas “ordens sociais”. A partir dessa posição, constitui-se seu conjunto de 

conceitos teóricos.  

O principal problema dessa teoria é apresentar uma compreensão mais rigorosa dos 

esquemas referenciais partilhados e as práticas através das quais os atores sociais constroem a 
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ordem social da qual fazem parte. A etnometodologia é uma corrente do pensamento em 

ciências sociais e jamais pode ser confudida e abordada como uma espécie de metodologia 

científica, como bem alerta Macedo (2010). 

A etnometodologia, como teoria desenvolvida a partir de uma abordagem subjetiva, se 

assemelha até certo ponto com a teoria do interacionismo simbólico fenomenológico. Ambas  

contrastam profundamente com outras teorias de abordagem objetiva. Seguindo uma 

perspectiva da sociologia da ação voluntarista quanto à natureza humana, 

epistemologicamente antipositivista e metodologicamente idiográfica, para a 

etnometodologia, e o mesmo se pode dizer também para o interacionismo simbólico 

fenomenológico: as estruturas não são imposições do meio, elas emergem dos processos de 

interação. São construções de atores sociais que se encontram no dia a dia envolvidos numa 

determinada atividade. 

Uma questão que consideramos fundamental nessa teoria é o enfoque que a 

etnometodologia dá à natureza social construída da ordem organizacional, ou seja: como as 

organizações sociais, as unidades sociais, as entidades sociais, os grupos sociais se 

organizam? E qual é o lugar do homem no grupo? E que relação este homem estabelece com 

o grupo? E, nesta relação, quem condiciona quem? Quem depende do outro, entre o homem e 

o grupo? Procurando explicações e compreensões de como políticas públicas foram 

elaboradas e materializadas, bem como na procura de compreensões de como se organizavam 

os sistemas educativos em Angola e como grupos sociais estabeleceram uma certa ordem 

social, impondo – quer à força, quer por consenso, contra a subjetividade dos atores sociais – 

um conjunto de prescrições e normas de conduta social, a etnometodologia se apresenta ideal 

como teoria para compreender os processos de homogeneização e hegemonização política e 

cultural. 

As interrogações atrás colocadas levam-nos a um dilema que marca a divisão das águas 

entre diferentes teorias das ciências antropossociais: o dilema entre o ser no mundo e o ser 

com o mundo. Dito por outras palavras: “o ser na organização”, “o ser no grupo” e “o ser com 

a organização”, “o ser com o grupo”. Para algumas teorias de abordagem sobretudo 

objetivista, o comportamento do homem no grupo é determinado pelo grupo, ou seja, é uma 

espécie de pressão e de imposição que o grupo faz sobre o homem, e que o grupo existe 

independetemente da vontade do homem, como vimos atrás, durante a análise da influência da 

teoria da ação social de Parson. Para os etnometodólogos, o grupo não existe senão na 

consciência do homem e na sua interação diária com os outros membros do grupo. É a sua 

vontade, a sua consciência e os seus atos do dia a dia que fazem com que o grupo exista, e não 
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o contrário. Aliás, sem o homem, não haveria estrutura nenhuma. São os homens que formam 

as estruturas e não as estruturas que formam o homem. Sendo assim, a etnometodologia 

afirma que a realidade social deve ser entendida pela forma como as pessoas constroem a vida 

cotidiana. É na interação cotidiana que a realidade é criada, construída, e esta realidade, como 

dizem os fenomenologistas, é o compreendido e o interpretado. Por isso, não existe uma única 

maneira de compreender nem de interpretar a realidade.  

Colocada a questão desta forma, parece que o interacionismo simbólico fenomenológico 

e a etnomedologia são a mesma teoria. Na verdade, apesar de as duas terem as mesmas bases 

ontológicas, epistemológicas e metodológicas, a etnometodologia se distancia do 

interacionismo simbólico fenomenológico porque cria os etnométodos, que constituem seu 

conjunto de conceitos teóricos. Os conceitos da etnometodologia não são criados por esta 

teoria. Eles são criados noutras disciplinas das ciências sociais e apropriados pela 

etnometodologia, que os amplia, em alguns casos dando-lhes significados específicos para se 

tornarem conceitos da etnometodologia, como inspiração teórica maior da etnopesquisa e que 

tem como método: o método etnográfico. 

 

1.5 O Método Etnográfico e as Pesquisas Qualitativas em Ciências da Educação 

Como atrás ficaram esclarecidas, as bases teóricas da pesquisa qualitativa têm a sua 

origem nas ciências da natureza e na filosofia. E diferenciam-se da pesquisa quantitativa, pois 

na pesquisa qualitativa o pesquisador é o interpretador da realidade social e faz a descrição 

detalhada de fenômenos sociais e comportamentos humanos, através dos atores sociais 

observados durante a pesquisa. Os métodos qualitativos surgem no campo das ciências sociais 

e humanas para dar resposta à interpretação de fenômenos sociais complexos que não podem 

ser quantificados. Por esta razão, para utilizar os métodos qualitativos, deve-se saber observar, 

registrar o observado e analisar as interações reais entre pessoas, e entre pessoas e sistemas.  

Nos nossos dias, a pesquisa qualitativa em ciências da educação deve ser entendida 

como “etnométodo” crítico, exigindo do pesquisador não apenas o domínio das teorias 

sociais, mas também a capacidade de observação do outro como ator social, visando desvelar 

a realidade sobre formas de opressão, desigualdades e injustiças sociais, infelizmente ainda 

presentes no processo educativo, tornando, assim, a pesquisa em pesquição-ação, capaz de 

transformar a realidade com a conscientização de uns sobre outros.  

A educação é um campo de acesas e divergentes discussões, quer no seu sentido mais 

geral, quer no seu estrito sentido, pois toda a influência que a sociedade exerce sobre o 
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homem se pode considerar educação. Mas será que todos os fenômenos relacionados com o 

processo educativo podem ser compreendidos e explicados da mesma maneira? A resposta é 

não. Pois existe um vínculo inseparável entre a educação e a sociedade. Esta dialética, 

amplamente defendida por Paulo Freire na sua vasta obra sobre educação como prática da 

liberdade, enfatiza o fato de a educação ser um instrumento para a compreensão da realidade 

social – e ela (educação) não plasma isoladamente a sociedade, mas é a sociedade constituída 

que, de acordo com os seus valores diretivos, determina a educação, colocando-a ao seu 

serviço e a serviço da sua sustentação (OLIVEIRA, 2007). 

Uma das disciplinas científicas que cada vez mais vêm procurando estudar a relação da 

sociedade com a educação e as influências da educação na sociedade é a sociologia da 

educação, cujo campo de atuação e as temáticas por ela desenvolvidas divergem das escolas 

sociológicas americana, inglesa e francesa. 

Nos nossos dias, quando falamos da sociologia de educação, remetemos logo a um 

referencial crítico dos arranjos sociais e educacionais existentes em quase todas as sociedades. 

A unidade teórica da sociologia da educação está cada vez mais longe de se encontrar. É de 

uma aceitação comum que as bases desta disciplina científica foram lançadas pelo sociólogo 

francês Émile Durkheim, cujos trabalhos versam em larga medida sobre a relação entre a 

educação e a sociedade. Da França para os Estados Unidos da América, estudos foram 

desenvolvidos com o surgimento de uma corrente funcionalista em sociologia, com os 

trabalhos de Talcott Parsons, The School as a Social System (1959), e Dreeben, On What is 

Learned in School (1968). Outra tendência de estudos no campo da relação entre a educação e 

a sociedade surgiu com o aparecimento de uma sociologia da educação cética em relação à 

ordem social existente, baseada no modelo marxista. Uma terceira corrente, largamente 

influenciada pela tendência funcionalista norte-americana, havia surgido e tinha como base 

metodológica e de pesquisa o empirismo. Todas elas convivem com as correntes da sociologia 

da educação de inspiração interacionista, fenomenológica ou etnometodológica, que criticam 

tanto as teorias sociológicas funcionalistas quanto as de inspiração marxista (SILVA, 1992, p. 

14). 

O campo de ação da sociologia da educação é tão amplo que, na maior parte das vezes, 

quando se fala dela, é mister pensar-se logo nos estudos de amplos processos sociais 

resultantes dos processos educacionais e vice-versa. Porém, existe todo um campo de ação e 

de estudos de processos sociais não tão amplos ou gerais, como o de estudo de fenômenos 

sociais que ocorrem em microssociedades, como uma sala de aula. É aí onde mais atua a nova 

sociologia da educação, de inspiração interacionista ou fenomenológica. A vastidão do campo 
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de atuação da sociologia da educação é tão divergente desde os temas que aborda à orientação 

política de cada corrente. A sociologia da educação apresenta diferentes referenciais teóricos. 

O tema central da nova sociologia da educação são os mecanismos pelos quais a educação 

(escola) contribui para a produção e a reprodução de uma sociedade de classes (SILVA, 1992, 

p. 15). É justamente aqui onde se encontra o ponto de convergência da tradição teórica 

sociológica da educação. 

No último quartel do século XX, novos estudos marcaram uma ruptura do paradigma 

teórico conceitual da sociologia da educação. Como os de Louis Althusser, A Ideologia e os 

Aparelhos Ideológicos do Estado (1970); Pierre Bourdieu e Passeron, La Reproduction 

(1970); Michael Young, Knowledge and control (1971); Baudelot e Establet, L École 

Capitaliste (1971); Bowles e Gintis, Schooling in Capitalist America (1976) – e longe de uma 

unidade temática, apesar de muitas vezes se considerar todas suas teorias de reprodutivistas, já 

que elas defendem que a contribuição da educação para a produção e reprodução das classes 

reside na sua capacidade de manipulação e moldagem das consciências, constituindo um novo 

paradima para a sociologia da educação. Não são apenas os macroprocessos educacionais que 

importam, aqueles que têm uma relação direta com as grandes mudanças que se esperam na 

sociedade. A interação do aluno com os outros agentes sociais das pequenas unidades 

societais, tais como a escola ou a sala de aula, produz um vasto número de fenômenos sociais 

que muitas vezes eram esquecidos ou simplesmente ignorados.  

A escola era tida como a instituição social que deveria transmitir e inculcar, de forma 

diferenciada, certas ideias, valores, estilos de vida sintentizados na noção de ideologia. Porém, 

várias são as diferenças teóricas e ideológicas em relação ao papel da escola. De um lado, 

existem os considerados marxistas, como Althusser, Bowles e Gintis, e Baudelot e Establet, 

para os quais o papel da escola é o de preparar as pessoais para os diferentes papéis de 

trabalho social. Noutro lado, se encontram Pierre Bourdieu e Passeron, para quem a divisão 

social é centralmente mediada por um processo de reprodução cultural. Destes, de um lado 

temos estudos centrados nos mecanismos amplos de reprodução social via escola e, de outro, 

os estudos sobre funcionamento de microssociedades, do currículo escolar e de seu papel na 

estruturação das desigualdades sociais (SILVA, 1992, p. 16). Neste último grupo, temos 

Michael Young, Basil Bernstein, G. Esland, N. Keddie representando a nova sociologia da 

educação, que entende, segundo Roberto Macedo (2004, p. 135), que os saberes escolares são 

selecionados e distribuídos segundo modalidades, e que deverão ser analisados, apontando 

para sua desreificação. É de fato um convite para uma contínua elaboração de uma sociologia 

crítica dos saberes escolares e do currículo. É neste espírito que procuramos analisar o papel 
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da educação, ou seja, da escola no processo da ideologização dos angolanos durante a 

Primeira República, enquanto aparelho ideológico de Estado. 

Sendo a realidade social bastante complexa, os fenômenos sociais são também cada vez 

mais difíceis de compreender e explicar. Pois durante muito tempo acreditou-se que os 

fenômenos educacionais poderiam ser explicados através da pesquisa analítica, de cunho 

quantitativo. As estatísticas no campo da educação ocuparam durante muitos anos o lugar de 

destaque para analisar os processos educativos. Hoje cada vez mais se entende que resultados 

estatísticos não conseguem extrair uma compreensão maior da prática social, tendo em vista 

as inúmeras características a serem desveladas em cada fenômeno – e, sendo social, é singular 

e influenciada por um conjunto de outros fatores. 

Por essa razão, na perspectiva de compreender os fenômenos resultantes do processo 

educativo nas chamadas ciências da educação, cada vez mais se colocam desafios maiores aos 

pesquisadores sociais. O conceito “ciências da educação” no lugar de “ciência da educação” 

deve-se à pluralidade e à diversidade dos fenômenos no campo social. O que constitui, nos 

nossos dias, um dos maiores desafios da pesquisa educacional, captar o dinamismo dessa 

realidade, desvencilhando a complexidade de seu objeto de estudo em sua realidade histórica. 

Pois, em educação, vários fenômenos agem e interagem entre si ao mesmo tempo, tornando 

impossível uma única interpretação para compreender a realidade. 

No caso específico da presente pesquisa, vários elementos devem ser tomados em 

consideração. Ao falar do processo de hegemonização política e cultural através do sistema 

educativo, constata-se que convergem vários ramos do saber: Ciências da Educação (pois a 

pesquisa se enquadra no programa de pós-graduação em educação), Gestão e Administração 

(atendendo à linha de pesquisa, que é a de políticas e gestão da educação), Ciências Políticas 

(pois a hegemonização política e cultural é objeto de política e ideologia de classe), 

Sociologia (porque o processo ocorre em interação direta com a sociedade), Antropologia 

(porque está relacionado com a cultura: hábitos, costumes, crenças do povo), Psicologia 

(porque envolve o comportamento individual dos homens), História (porque faz menção ao 

percurso histórico da sociedade, explicando uma época, um período de existência dinâmica da 

sociedade, com a sua contextualização e compexidade), Economia (porque o processo 

educativo envolve capital financeiro, capital humano e recursos materiais). 

São vários objetos de estudo no mesmo processo (cultura, políticas públicas, sistema 

educativo, processo de hegemonização, educação e outros). A complexa natureza desta 

realidade social é resultado da pressão que força a interação uns com outros e resultado 

também da procura de significados para compreender o mundo envolvente. Esta situação leva 
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os homens a criar esta espécie de teia onde o cultural, o educativo, o político, o social, o 

econômico, o histórico, o psicológico, enfim, todos estes elementos interagem numa mesma 

realidade social e não podem, nem devem ser estudados isoladamente. Eles se encontram 

interligados, interacionados na sociedade, primeiro como criação individual de cada membro 

e em seguida como criação do grupo de homens inseridos numa sociedade. Por esta razão, 

convindo compreender a totalidade da realidade social, optamos pela pesquisa qualitativa, 

tendo como base teórica a etnometodologia, embora elementos e métodos de pesquisa 

quantitativa se imponham como complementaridade. E, para proporcionar a compreensão do 

fenômeno ou dos fenômenos sociais em análise, optamos pelo método etnográfico. 

A etnografia, embora elaborada como método pela antropologia, surgiu justamente 

neste campo também, para poder ajudar a responder aos desafios das ciências da educação, 

uma vez que os fenômenos humanos e sociais, por sua complexidade, diferenciam-se dos 

fenômenos físicos e biológicos, implicando este fato uma ampla flexibilidade e maior 

engajamento metodológico. Por esta razão, surgiu o conceito de etnografia constitutiva e 

reflexiva em educação. Segundo Macedo (2004), a noção de etnografia constitutiva é fundada 

em meio aos estudos da segunda geração de etnometodólogos. Emerge das investigações de 

Hugh Mchame. Trata-se de uma démarche de pesquisa onde o fundamental é a descrição das 

atividades sociais estruturantes, que criam os fatos sociais objetivos e instituintes do mundo 

da educação. Tais estudos construtivos operacionalizam o princípio interacionista segundo o 

qual as estruturas sociais são realizações sociais. Neste sentido, em vez de o pesquisador se 

fixar no instituído, procura compreender o instituinte que produz (MACEDO, 2004, p. 119). 

O método etnográfico consiste no estudo de um objeto social por vivência direta da 

realidade na qual se insere o respectivo objeto. Ele permite compreender também relações 

socioculturais, os comportamentos, ritos, técnicas, saberes e práticas das sociedades não 

conhecidas. Nos nossos dias, para as ciências da educação, este método é usado na pesquisa 

de vários fenômenos psicopedagógicos da atualidade até então desconhecidos ou pouco 

compreendidos através da observação direta e participante. Uma grande importância do uso 

deste método em ciências da educação reside no fato de estudar o comportamento das 

pessoas, o que fazem, as ferramentas que utilizam e como se relacionam entre si.  

Nas ciências da educação, compreende-se a produção de saberes e de conhecimentos 

como resultado de uma “aventura pensada”, como afirma Roberto Macedo (2009), implica 

conhecimento historicamente acumulado, mas também um imaginário em criação. É 

produzida numa comunidade de argumentos, existe para provocar alterações, turbulências de 
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escalas, inacabamentos, relações instáveis, consensos não resignados. “É neste movimento 

que a ideia do rigor deve se inspirar e ser constituída” (MACEDO, 2009, p. 86). 

Com base nesse rigor e, como ficou claro, nas abordagens teóricas feitas sobre o 

objeto pesquisado, evidenciou-se dentro do mesmo objeto uma necessidade ampla e 

multirreferencial de análise. Pois que concorrem para a compreensão deste objeto várias 

formas de compreensões, exigindo do pesquisador uma multirreferencialidade, uma vez que, 

para além da análise sobre a cultura, foram necessários elementos consolidados de análise 

sobre a educação (o sistema educativo angolano, as políticas públicas) e sua interação com a 

sociedade (uma sociedade multiétnica, multirracial, heterogênea do ponto de vista da sua 

formação política, cultural e acadêmica). Estamos perante o estudo de um fenômeno social 

que envolve elementos de várias ordens (política, econômica, histórica, psicológica, 

sociológica, antropológica etc.), daí que não é apenas um estudo na área de educação, 

tampouco é estudo de gestão educativa, ele é um estudo que envolve todos os elementos de 

compreensão da realidade social.  

Segundo Roberto Macedo (2004): 

 
 “Uma ciência empírica pressupõe a existência de um mundo empírico 

disponível para observação, estudo e análise. Este mundo empírico deve 

representar sempre o ponto central de preocupação do pesquisador, o ponto 

de partida e o ponto de chegada da ciência empírica. Entretanto é preciso que 

não se confunda esta posição com outras de corte positivista. Ao contrário 

delas, esta postura se aproxima e aceita um dos postulados fenomenológicos 

de que o mundo da realidade existe somente na experiência humana e que 

ele aparece sob a forma de como os seres humanos vêem o mundo” 

(MACEDO, 2004 p. 143). 
 

Procuramos, com esta pesquisa, compreender de que modo a educação como 

instrumento do aparelho ideológico de Estado contribuiu no processo de homogeneização e 

hegemonização política e cultural na vigência da Primeira República. Como acontece na 

maior parte das pesquisas qualitativas em ciências sociais, o pesquisador é ao mesmo tempo 

ator social e parte do objeto ou fenômeno em análise. Recorrendo às elaborações de Ludke e 

André, citados por Macedo (2004):  

 

“Sobre pesquisas qualitativas em educação, as etnopesquisas apresentam 

como características metodológicas o fato de ter o contexto como fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; supõem o 

contato direito do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada; os dados da realidade são predominantemente descritivos, e 

aspectos supostamente banais em termos de status de dados são 

significativamente valorizados. Pois, para compreender realidades sociais, os 
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aspectos da realidade são seriados em dimensão macro e micro. Os dados 

“insignificantes” têm os seus reais valores” (MACEDO 2004, p. 144). 
 

 Nesta senda, como afirma Blumer, citando de novo Macedo (2004), “os métodos em 

etnopesquisa lutam pelo respeito à natureza do mundo empírico habitado por homens e pela 

organização de procedimentos metodológicos que refletam este respeito ou mesmo esta 

sensibilidade”. É nesta base que recorremos às nossas próprias memórias do passado recente, 

entrevistamos outros atores sociais, observamos participativamente como estes atores 

interagem nos seus respectivos grupos sociais, com base no que hoje é a concepção do mundo 

que tem resultado dos processos em análise. E recorremos à análise de vários documentos 

oficiais, produzidos durante o período analisado, assim como recorremos também a uma vasta 

bibliografia e trabalhos científicos desenvolvidos sobre os objetos analisados, quer em nível 

de dissertações de mestrado, quer em nível de teses de doutorado. 

O recurso à análise de documentos oficiais, bem como à pesquisa bibliográfica, não se 

contrapõe de maneira nenhuma ao método etnográfico, à etnopesquisa, tampouco à teoria 

etnometodológica. Como afirma Macedo (2010): “A análise de documentos é um recurso 

significativo na tradição metodológica da etnopesquisa”. Para ele, os documentos escritos são 

considerados etnotextos “fixadores de experiências” (MACEDO, 2010, p. 107).  

A experiência do passado, a memória individual ou coletiva não superam em contexto 

de análise empírica um texto oficial sobre assuntos relativos às políticas públicas da educação 

ou sistemas educativos. Citando ainda Macedo (2004): 

 

“O texto do documento oficial é uma fonte importante para a pesquisa em 

ciências de educação, definem significativamente as políticas educacionais e 

têm vantagem de ser fontes relativamente estáveis de pesquisa o que facilita 

de que maneira o trabalho do pesquisador que tem interesses na qualidade 

das práticas e atos humanos”  (MACEDO, 2004, p. 171). 

 

 

Porém, é necessário levar sempre em consideração as chamadas zonas de sombra 

ideológicas. Pois os textos oficiais possuem sempre uma forte carga ideológica, porque são 

produzidos visando aos interesses ideológicos da classe social dominante. (Muitas vezes em 

algumas sociedades esta classe social dominante é oculta. Não é detentora do poder político, 

porém tem o controle da economia, da mídia e indiretamente exerce uma pressão ao poder 

político, tendo assim o domínio da sociedade). Além disso, toda a vida acadêmica é marcada 

pela cultura da escrita. As correspondências oficiais e oficiosas entre os membros da 

sociedade acadêmica são feitas por via do documento escrito. O dia a dia dos alunos na escola 
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e fora dela é registado de forma consciente algumas vezes, e inconsciente noutras. Tudo isso 

constitui fontes fundamentais para analisar alguns fenômenos sociais que ocorrem e até 

mesmo reconstituir outros, passado algum tempo. 

A República de Angola, com a sua singularidade, sua história, política, economia, e 

tudo mais, foi estudada na sua singularidade, pois cada país de África tem as suas 

especificidades que o distingue do outro, mesmo sendo da mesma região territorialmente 

falando, tendo aproximadamente a mesma extensão, ou os mesmos recursos econômicos ou 

ainda uma história pré-colonial, colonial e pós-colonial comum. As entrevistas permitiram de 

certo modo compreender se existiu ou não homogeneização política e cultural em Angola, 

como é visto e que sentido tem hoje para os próprios angolanos. Com a análise bibliográfica, 

abriram-se horizontes para a compreensão dos processos homogênico e hegemônico, assim 

como o papel do sistema educativo na regulação destes processos. Não tendo partido com 

hipóteses anunciadas, os próprios atores sociais, como fazedores dos seus próprios 

etnométodos, foram os auxiliadores da pesquisa. Com este método, chegamos a compreensões 

do significado que os angolanos dão a esta questão política e cultural. Que significado tem a 

educação para estes atores: meio de aculturação ou assimilação? Uma via de ascenção social 

ou de formação cultural? Com a etnometodologia, partimos em busca do desconhecido, cujos 

significados do objeto em análise são elaborados pelos próprios atores sociais (MACEDO, 

2004, p. 110).  

Fazendo jus a esses dizeres e considerando a nossa formação inicial em História, bem 

como a formação continuada na área de Ensino de História, enquanto historiador não há como 

colocar de lado a visão histórica na interpretação dos fenômenos sociais por um lado, e por 

outro, sendo produto em parte do processo em análise, o que produz certa implicação aos 

estudos, recorremos preferencialmente ao método historiográfico para a compreensão do 

processo evolutivo da sociedade angolana, além da passagem do regime colonial à transição 

para a independência e desta para o regime socialista, tendo o marxismo-leninismo como 

ideologia do Estado. A análise documental usada na etnopesquisa é também um método de 

história. Ele surge no século XX, na França, com a entrada na cena científica da chamada La 

nouvelle histoire (a nova história). Ela é relativamente recente, como diz a própria 

nomenclatura, “a nova escola”, pois nova em relação à escola antiga de história; este nome foi 

lançado no mercado a partir das obras de algumas grandes figuras da Escola dos Annales: 

Lucien Febvre, Marc Bloch, Jacques Le Goff, Roger Chartier, Jacques Revel e outros. 

Depois da morte de Lucien Febvre, em 1956, a Escola dos Annales e a revista que é o 

seu emblema adquiriram uma posição dominante na historiografia francesa. Até 1968, é 
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Fernand Braudel quem assume a responsabilidade da revista, que se destaca como a mais 

importante em ciências humanas na França e rapidamente vai se estender pela Inglaterra e 

todo ocidente europeu e nos Estados Unidos da América (BOURDÉ; MARTIN, 1983, p. 

137). 

Como documentos escritos oficiais, foram usados nesta pesquisa: relatórios, resoluções 

e diretivas do poder político, atas de diversos eventos; a legislação sobre o sistema educativo 

e sobre a educação no país; as diretrizes, os programas e planos do Ministério da Educação, os 

currículos escolares a todos os níveis, os programas das classes e das disciplinas, o material 

didático e material de apoio para o docente e para o aluno, as correspondências oficiais de 

estruturas governamentais aos mais diversos níveis. Os documentos mais importantes 

constam de uma lista apresentada na parte final deste trabalho. 

Fazendo jus ao que Macedo alerta quanto ao uso de textos oficiais: foram tomadas em 

consideração as chamadas zonas de sombra ideológicas. O nosso posicionamento enquanto 

pesquisador permitiu demarcar a carga ideológica presente nos documentos oficiais. 

O Centro de Documentação e Investigação Histórica (CDIH) do Comité Central do 

MPLA, A Associação Tchiweca da Documentação (ATD), O Centro de Documentação e 

Informação (CDI) do Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Investigação e 

Desenvolvimento da Educação (INIDE) foram as instituições nacionais que deram suporte 

documental para a presente pesquisa. Por outro lado, alguns documentos, apesar de oficiais, 

chegaram até nós por pessoas singulares. 

Devemos realçar que alguns documentos de caráter individual, como anotações de 

professores, coordenadores de disciplina, turno ou curso, diretores de escolas, e outros 

intervenientes sociais, proporcionaram-nos informações valiosas que contribuíram na 

compreensão de diferentes processos. 

Dizem os historiadores: a história se faz com os documentos. Quando não os temos, 

tudo que tenha passado pela mão do homem e que tenha servido de alguma utilidade na sua 

vida ou do seu próximo se considera documento. Quem muito enfatizou esta abordagem foi o 

historiador francês Lucien Febvre. 

Acreditamos que o presente trabalho não se pode considerar acabado, nem é um 

conjunto de conhecimentos elaborados e empacotados para um consumo final de uma 

dosagem única. Antes, porém, a etnopesquisa é um grande campo aberto que não é ainda do 

nosso domínio, pois trabalhos acadêmicos e científicos anteriormente elaborados não foram 

feitos nesta perspectiva, apresentando-se este como o primeiro trabalho em que, na nossa 

carreira acadêmica, recorremos à etnopesquisa como metodologia, à etnometodolgia como 
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teoria social e ao método etnográfico para a sua elaboração. Somos, portanto, principiantes no 

campo das metodologias de investigação científica e muito mais ainda ao se tratar da pesquisa 

do tipo qualitativo. As obras de Roberto Macedo foram fundamentais para nos imbuirmos 

nesta “aventura pensada”. As incompreensões e a incongruências que de certo modo poderão 

marcar este trabalho são resultados de um exercício primário que nos comprometemos ir 

limando ao longo da nossa carreira como pesquisador. 

  

CAPÍTULO 2 

A EDUCAÇÃO NO PERÍODO COLONIAL 

 

2.1 Angola em África: Origens, Território, Povos e Riquezas Naturais 

 

A República de Angola (como o território passou a chamar-se desde 1992) é um país de 

África, localizado parte na região central e sua maior parte na região austral do continente. 

Situado nos hemisférios sul e este. As suas coordenadas geográficas são as seguintes: 4º 22 de 

latitude sul ao norte e 18º 02 de latitude sul ao sul, o que dá uma amplitude latitudinal de 13º 

40, e 11º 41 de longitude este ao oeste e 24º 05 de longitude este a este, com uma amplitude 

longitudinal de 12º 24, tendo a configuração geométrica aproximada a um quadrado, com uma 

fronteira marítima de 1650 Km e 4.837 Km de fronteira terrestre. É limitado ao noroeste pela 

República do Congo-Brazzaville, ao norte pela República Democrática do Congo, a este pela 

República da Zâmbia, a sul pela República da Namibia e a oeste pelo Oceano Atlântico.
53

 

Neste espaço geográfico surgiram e desenvolveram-se várias sociedades, algumas 

organizadas como Estados centralizados, o caso do Estado do Congo, outras prestando 

vassalagem de diferentes formas, com maior destaque no pagamento de tributos como  foi o 

caso do Estado do Ndongo que pagava tributo ao Congo. Outras ainda organizaram-se em 

forma do que é conhecido na história como “Cidades-Estado”, caso dos “Ndembos”. Muitas 

outras sociedades criaram formas de organização politica, econômica e social diferentes de 

acordo com o estágio do desenvolvimento das suas forças produtivas. 

A partir dos finais do século XV (1482), começou o contacto entre a Europa (Portugal) 

e o Estado do Congo. Foram estabelecidas relações políticas, diplomáticas, econômicas, 

culturais entre os dois Estados, por um período de cerca de quatro séculos. Relações estas 
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 KEBANGUILAKO, D. As Relações Políticas entre os Governos da República de Angola e da República 

Democrática do Congo (1975-2001). Luanda: ISCED, 2001, p. 1. 
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conturbadas que se desenvolveram en dents de scie
54

 longo destes quatro séculos. Com a 

necessidade de maior desenvolvimento do comércio com a África, os portugueses procuravam 

mais territórios ao sul do Congo. No último quartel do século XVI (1575), os portugueses 

fundaram a capitania de São Paulo de Assunção de Loanda no território sob jurisdição do 

Ngola o soberano do Ndongo. A partir desta região, os portugueses foram criando feitorias ao 

longo do curso do rio Kwanza, bem como pelo litoral do oceano Atlântico. 

Com o início do tráfico negreiro de escravos e com o seu desenvolvimento, os europeus 

envolveram-se com os africanos neste comércio e a necessidade cada vez maior de conquistas 

de territórios para o tráfico foi aumentando. A Revolução Industrial na Europa levaria o fim 

do tráfico e a procura cada vez maior de matéria prima para as indústrias e de novos mercados 

para escoar os produtos industriais acabados. Começou assim a corrida desenfreada da Europa 

na conquista de territórios africanos, logo após a Conferência de Berlim, e consequentemente 

começava assim a colonização de África. O espaço geográfico que hoje se chama Angola, é o 

resultado dos territórios conquistados pelos portugueses, aglutinando os diferentes povos e  

Estados africanos, ficando assim sob domínio da colonização portuguesa, até  o ano de 1975, 

quando se tornou independente, depois de 14 anos de luta armada pela libertação colonial. 

Proclamada República Popular de Angola, em 11 de novembro de 1975. A sua 

superfície total é de 1.246.700 Km
2, 

sendo, pois, o terceiro país mais extenso da África 

Subsariana. A sua capital é a cidade de Luanda, fundada pelo navegador português Paulo Dias 

de Novais em 1575. O português é a língua oficial do país.  

Devido a sua localização na zona intertropical e subtropical, na faixa de transição entre 

a África central e austral, a influência da corrente fria de Benguela, bem como as suas 

características do relevo, em forma de escadaria, (subindo do litoral para o interior), em 

Angola predominam climas quentes, apresentando 3 tipos de clima: tropical húmido na maior 

parte do território nacional, sobretudo no interior, tropical seco no litoral ao sul do Nzeto e o 

clima desértico quente, no sodoeste do país.  

Do ponto de vista geomorfológico, a República de Angola apresenta 6 grandes 

unidades: a faixa do litoral que corresponde a planície, a zona de transição para o interior, a 

cadeia marginal de montanhas na região sul, o planalto central antigo, a bacia do Zaire e as 
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 A expressão “dents de scie” é muito usada na língua francesa cuja tradução literal em português é “dente de 

serra” aplica-se nos casos em que existem oscilações, ou seja, altos e baixos num determinado processo, tal 

como é o formado da dentadura de uma serra. 
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bacias do Cunene e Cubango.
55

 É  bastante rica em minerais e recursos hídricos, com grandes 

potencialidades para a produção agrícola. É na região norte onde se encontram as suas 

principais riquezas: petróleo nas províncias de Cabinda, Zaire e Bengo, com perspectivas de 

novas descobertas no litoral sul e diamantes nas províncias da Lunda-norte e Lunda-sul, com 

perspectivas de exploração diamantífera também na província do Bié. A região sul é 

predominantemente agro-pecuária: agricultura (províncias do Huambo, Bié e Huila) e 

pecuária (nas províncias da Huila, Namibe e Cunene). Na década de 70 do século XX, Angola 

foi o 4º maior produtor mundial de diamantes e 4º maior produtor de café a nível do mundo, 

que constituiam os principais produtos de exportação. 

Com o início da exploração petrolífera no ano de 1973, Angola produzia até o ano de  

1975, 173 mil barris de petróleo dia, o que foi substituindo pouco a pouco, os diamantes e o 

café como principais produtos de exportação. Atualmente (2015), Angola produz 1,77 

milhões de barris/dia, sendo o segundo maior produtor de petróleo da África subsahariana, 

atrás da Nigéria, que produz 1,99 milhões de barris/dia. O petróleo representa 95% das 

exportações e 70% das receitas fiscais do país.
56

 Apesar do crescimento econômico marcante, 

o Índice do Desenvolvimento Humano (IDH) de Angola, segundo os dados do Programa das 

Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD) de 2013, é baixo. Fixado em 0,526 com a 

expectativa de vida de 51,87 anos, uma taxa de mortalidade de 13,89% e um rendimento per 

capita de 4.0 Euros. O que coloca o país na posição 149 no raking mundial.
57

 

Apesar do grande potencial econômico, a República de Angola é um dos países do 

mundo que tem grande parte da população colocada a baixo da linha da pobreza, devido a 

desequilibrada distribuição da renda nacional, concentrada num grupo muito pequeno da 

população. O país é ainda rico em muitos mineirais. Foi na década de 1970, o segundo maior 

exportador de ferro em África
58

. A sua principal mina é a de Cassinga na província da Huila. 

Possui grandes reservas de fosfato, manganês, cobre, ouro, que não são ainda explorados, 

salvo o último que é explorado artesanalmente, sobretudo em Cabinda e  granito, mármore e 

quartzo explorados em pequeníssima escala. Tem uma costa marítima de 1650 km rica em 

várias espécies da fauna marinha e possui uma rede hídrica extensa e regularmente distribuida 
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  Ver o documento do Ministério da Educação: Angola, Opção para a Reconstrução do Sistema Educativo. 

Luanda, 1993, p. 61. 

56 Ver Revista Digital Economia disponível, em http://economico.sapo.pt/noticias/angola-multiplicou-

producao-de-petroleo-por-dez-desde-a-independencia_232656.html, acessado em 24 de novembro de 2015. 
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https://translate.google.com.br/translate?hl=ptPT&sl=es&u=http://www.datosmacro.com/idh/angola&prev=

search , acessado aos 2 de dezembro de 2015. 
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 CONCEIÇÃO, J. Maria Nunes, Angola uma política externa em contexto da crise, São Paulo: USP, 1999, p. 61. 
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em todo o território. O principal rio é o Kwanza com cerca de mil kilómetros de perfil 

longitudinal, nasce no planalto do Bié, atravessa o país no sentido sul-norte e desemboca a 60 

km a sul de Luanda. É um símbolo do pais, a moeda nacional leva o nome deste rio: 

Kwanza
59

. 

Administrativamente a República de Angola está dividida em 18 províncias, 159 

municípios e 618 comunas. As principais cidades de Angola são: Luanda, Huambo, Lobito, 

Benguela, Lubango e Malanje. Segundo dados do censo geral da população e da habitação 

realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 2014), o país conta com 24,3 milhões de 

habitantes, sendo 11,8 milhões de sexo masculino, que corresponde a 48% da população geral 

e 12,5 milhões de sexo feminino, correspondendo a 52% da população total. Destes 24,3 

milhões, 27% vive na capital, Luanda que conta com 6,5 milhões de habitantes. Devido a 

situação de guerra que o país viveu 62% da população vive na área urbana e apenas 38% vive 

nas zonas rurais. O país tem uma densidade populacional de 20 habitantes por cada kilómetro 

quadrado. Porém esta densidade encontra-se desporpocionalmente distribuida pelas 18 

províncias, de acordo com a divisão política e  administrativa do Estado. Luanda tem a maior 

densidade populacional do país com 347,6 habitante por Km
2. 

Enquanto
 
 que a província do 

Cuando Cubango tem a menor densidade populacional: 0,2 habitante por Km
2
 quadrado.

60
 

 A população angolana é maioritariamente bantu, onde se destacam os seguintes grupos 

etno-linguístico: ovimbundu (língua umbumbu) 32%, que ocupam todo o planalto central e 

parte setentrional do sul,  ambundu (língua kimbundu) 20%, ocupando a faixa costeira de 

Luanda e sul desta para o interior, bakongo (língua kikongo) 11% que ocupam a região 

noroeste, cokwe (língua kioko) 9% ocupando a região nordeste e este. Os 28% da população é 

formado por Nyaneca, Ngangela, ovambo, herero e povos não bantu: os vâtwa, khoisan e 

outros povos inclusivê de origem europeia (KEBANGUILAKO, 2001, p. 2). 

De acordo com a Lei Constitucional da República de Angola, o seu artigo 10º, define o 

país como sendo um Estado laico, onde existe separação entre o Estado e a igreja. Nestes 

termos o Estado reconhece e respeita as diferentes congregações religiosas, os quais são livres 
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  O Kwanza é a moeda de Angola, circula como moeda de troca nas transações comerciais desde 1976. Não é 

das mais fortes moedas de África, devido ao estado da instabilidade econômica de Angola, valendo nos nossos 

dias (novembro de 2015), 140 Kwanzas por cada dólar dos Estados Unidos de América. 
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 Censo Geral da População e da Habitação, Instituto Nacional de Estatística, Luanda: INE, 2014. Disponível em 

http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1df4.aspx, acessado em 24/11/2015.  
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de organizar e desenvolver atividades religiosas sob sua proteção.
61

 Segundo dados do 

Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos (INAR) de 2014, a maioria da população 

angolana é cristã. Sendo 55% católica, 25% das chamadas igrejas cristãs messiânicas 

africanas (tocoísmo e kimbanguísmo), 10% da população está ligada às diferentes correntes 

evangélicas, chamadas também protestantes (metodistas, batistas, pentecostais, adventistas, 

congregacionistas), 5% é filiada à corrente neopentecostal, com predomínio para as igrejas 

brasileiras (Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Universal Mundial).  Existem ainda 

em Angola populações que praticam religiões locais, africanas, chamadas “animistas”, 

embora em número bastante pequeno, e muitas vezes esta crença está diluída em outras 

religiões cristãs, dando origem a um sincretismo religioso.  

O islã não é uma religião tradicionalmente angolana. O maior contato dos angolanos 

com a religião islâmica, data do início da década de 90 do século XX, depois da abertura do 

regime político ao multipartidarismo e a economia do mercado. Com a presença de um 

número significativamente grande de cidadãos dos países da África ocidental e do norte, 

(predominantemente islamistas), sobretudo na cidade de Luanda, por razões comerciais, onde 

se juntam também indivíduos do Médio Oriente, majoritariamente libaneses, o Islão passou a 

ganhar expressão e aderentes a medida do tempo, muito mais por razões econômicas do que 

religiosas.
62

 Citando ainda fontes do INAR (2014), a religião islâmica conta com cerca de 900 

mil aderentes em Angola.
63

  

O país é governado desde 1992, sob sistema político democrático e multipartidário, com 

um regime político presidencialista, onde o presidente da República é o chefe do Estado e do 

governo. É igualmente comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas. Eleito para um 

mandato de 4 anos, reeleigível por via legislativa. Os principais órgãos do poder são: a 

Presidência da República, a Assembleia Nacional, o Governo, e os tribunais. A Assembleia 

                                                           
61 Ver a Lei Constitucional da República de Angola, aprovada pela Assembleia Nacional em fevereiro de 2010, 

os seus artigos 10º e o 41° que consagra a liberdade de consciência, religião e culto. 

62
 A maioria dos praticantes do Islã em Luanda são comerciantes, pequenos e médios empresários estrangeiros. 

Devido às dificuldades econômicas, muitos são os angolanos que se relacionam com esta população, 

primeiramente por razões de emprego, ou afetiva que culmina muitas vezes em união de fato e 

posteriormente na adesão ao Islã.  

63
  O Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, organismo afeto ao Ministério da Cultura da República de 

Angola tem vindo a trabalhar no sentido de regulamentar o exercício do culto religioso, bem como de estancar 

a cada vez mais crescente o número de denominações religiosas que surgem no país, alguns destes grupos são 

de idoneidade duvidosa. Os dados referenciados no trabalho estão disponíveis em, 

http://www.state.gov/documents/organization/163950.pdf, acessado em 24/11/2015. 
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Nacional é formada por 220 deputados. De acordo com as últimas eleições gerais realizadas 

em agosto de 2012 o parlamento angolano ficou constituído de seguinte modo: O MPLA com 

175 deputados totalizando 79,54% dos assentos na Assembleia Nacional, União Nacional para 

a Independência Total de Angola (UNITA), 32 deputados, 14,54%. Convenção Ampla para a 

Salvação de Angola-Coligação Eleitoral (CASA-CE), com 8 deputados, 3,63%. O Partido de 

Renovação Social (PRS), com 3 deputados, 1,36% e a Frente Nacional de Libertação de 

Angola (FNLA) com apenas 2 deputados, 0,90%.
64

 

Como podemos constatar, a República de Angola resulta dos diferentes processos 

históricos ocorridos na região, sobretudo a partir do século XV. Ao longo da sua história 

destacaram-se personalidades, acontecimentos, localidades, períodos e transformações na 

forma de organização política e social e até mesmo transformações na sua extensão territorial. 

Um dos períodos da história de Angola bastante marcante pelo seu simbolismo e pela sua 

influência no processo de desenvolvimento do país, é aquele que denominamos de “Período 

Colonial”, cuja análise permite uma abertura para as compreensões do objeto da presente 

pesquisa. 

O período colonial propriamente dito em Angola começa no último quartel do século 

XIX, logo após a Conferência de Berlim (1884-1885), quando começa efetivamente o 

processo da colonização da maior parte do continente africano. Porém, isso não quer dizer que 

não tenha havido colonização no espaço que se chama hoje Angola antes desta data.  

A presença europeia em Angola data do ano de 1482. A primeira colônia portuguesa 

nesta região de África foi criada em 1575 (Luanda). Desde então, os portugueses foram 

conquistando várias localidades uma após outra, seguindo a montante do rio Kwanza e pelo 

litoral sul do Atlântico, porém não tinham o domínio total do território, nem o controle efetivo 

do comércio.  

                                                           
64 Em janeiro de 2010 foi aprovada pela Assembleia Nacional, uma nova constituição da República que 

estabelece a realização de eleições gerais de 4 em 4 anos, onde o cabeça de lista do partido que vence as 
eleições é automaticamente o presidente da República, abolindo assim as eleições presidenciais. Em agosto de 
2012 foram realizadas as primeiras eleições gerais em Angola, no âmbito da nova constituição. As primeiras 
eleições multipartidárias em Angola foram realizadas em setembro de 1992 e as segundas eleições legislativas 
em agosto de 2008. O MPLA venceu as últimas eleições gerais e José Eduardo dos Santos (cabeça de lista do 
MPLA), que governa Angola desde setembro de 1979, substituindo Agostinho Neto, falecido por doença, foi 
eleito presidente da República.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola#cite_note-90, acessado aos 2 de 
Dezembro de 2015.  
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Segundo a historiografia da educação portuguesa, existem cinco grandes períodos 

diferenciados entre si e que marcam o processo educativo de Portugal e dos seus territórios 

ultramarinos. Estes períodos são: Educação Jesuítica (-1759); Educação Pombalina (1759-

1792); Educação Joanina (1792-1845); Educação de Falcão e Rebelo da Silva (1845-1926); 

Educação Salazarista (1926-1961). A estas cinco fases, no caso específico de Angola, acresce-

se uma sexta fase, que corresponde à Educação durante a Luta Armada Anticolonial (1961-

1974). Porém, tal historiografia tem uma correspondência temporária em todos os territórios 

do chamado Império Colonial Português, mas não apresenta cabalmente as mesmas 

características nos diferentes espaços coloniais. Particularizando a realidade angolana, o 

processo evolutivo do sistema educativo colonial difere entre a Metrópole e a colônia. As 

mudanças políticas que tiveram lugar na Metrópole exerceram influência nos territórios do 

ultramar português de forma diferenciada, de acordo com as realidades de cada colônia. 

Apesar de os povos que habitaram o espaço geográfico que veio a ser chamado Angola 

não terem conhecido a escrita antes do século XV, não corresponde à verdade histórica a ideia 

de que a educação nesta região começou com o processo colonial e que tenham sido os 

europeus os primeiros a praticá-la na região. Sabe-se que os europeus encontraram, em 

África, sociedades política, econômica e socialmente organizadas e bem estruturadas.
65

 

(VIEIRA, 2004, p. 32), (SETAS, 2007, p.49) E, como em qualquer sociedade humana, a 

memória coletiva social é transmitida das gerações mais velhas às mais novas, através de uma 

educação natural
66

, onde os valores culturais e toda a experiência acumulada ao longo do 

tempo transmitem-se segundo as realidades naturais e sociais de cada região.  

Afirmar que a educação em Angola é obra dos colonizadores é de um reducionismo 

arcaico, e não corresponde à história dos povos da região. Porém, o processo de ensino nos 

moldes europeus, ou seja, o ensino escolástico com uso da escrita nesta região teve lugar logo 
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 Ver também vários artigos na História Geral da África, vol. 4 e 5 da UNESCO. Paris: Ática, 1980. 

66
 O conceito “educação natural” é atribuído a Jean-Jacques Rousseau, considerado um dos instrumentos 

essenciais da sua pedagogia. A essência deste conceito reside na ligação entre a natureza e a humanidade. Na 

sua obra “Emile” Rousseau retrada a educação de um jovem que é acompanhado por um preceptor ideal, mas, 

que não recebe as influências negativas da sua sociedade. É uma educação voltada à natureza, não de forma 

isolada, primitiva, mas afastada dos vícios sociais e imposições de regras. A educação deveria levar homem a 

agir por interesses naturais e não por imposição de regras exteriores e artificiais, pois só assim, o homem 

poderia ser o dono de si próprio. Para Rousseau antes mesmo de o conhecimento exterior chegar ao homem, 

este por si é possuidor de emoções, sentimentos, sentidos que o permite criar seu conhecimento, no lugar dos 

hábitos de pensamento forjados pela sociedade e que são imposto ao indivíduo em forma de educação. O 

conceito é aqui tomado neste trabalho para mostrar que antes mesmo dos conhecimentos elaborados de fora 

e trazidos da Europa para África, os africanos eram possuidores de um conhecimento endógeno. 
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após a chegada de Diogo Cão ao Congo. Consta que, Diogo Cão chegou pela primeira vez ao 

Congo em 1482, não foi recebido pelo soberano do Congo, Ne Kongo dya Ntontela
67

, que se 

encontrava na capital do reino, Mbanza a Kongo, cerca de 300 km para o interior, nem pelo 

governador da província litorana de Soyo, Mani Soyo, mas foi recebido pelos mandatários do 

último, dentre os quais constava um sobrinho seu (SETAS, 2007, p. 49). 

Quando Diogo Cão tomou conhecimento da existência da sede política e administrativa 

do Congo, a cerca de 50 léguas para o interior, enviou emissários para Nzinga-a-Nkuwu, que 

se faziam acompanhar de muitos presentes e saudações do rei de Portugal. 

Segundo António Setas, tendo a missão de marinheiros portugueses viajado de Mpinda 

(Soyo) para Mbanza a Kongo, passado o tempo que estimavam os portugueses que deveria 

esta missão retornar ao Soyo, e porque tal fato não aconteceu, raptaram quatro homens de 

Mpinda, os colocaram no navio e levaram a Portugal para servirem de moeda de troca, caso 

tivessem sido aprisionados os marinheiros. Dentre estes homens do Congo, encontrava-se um 

primo de Mani Soyo, que foi forçado a viajar a Portugal com o nome cristão de Dom Miguel 

da Silva (SETAS, 2007, p. 50).  

Existem várias versões sobre este acontecimento, e as mais conhecidas e defendidas por 

pessoas próximas à ideia de civilizar os africanos afirmam que este ato dos portugueses tinha 

como objetivo levar os africanos para educá-los e cristianizá-los. Para o padre André Vela 

Ngaba, os quatro jovens viajaram a Portugal com a permissão do Ntontela-dya-Kongo, e era 

desejo deste que os jovens congueses fossem educados e instruídos em Portugal (NGABA, 

2012, p. 117). 

Para além desta linha de pensamento da vontade portuguesa de dar uma educação 

diferenciada para os congueses, e aquela que defende a ideia de que Diogo Cão os havia 

levado para uma possível troca com os marinheiros que supostamente tinham sido 

aprisionados na capital do Congo existe ainda a corrente que se posiciona neutra. Segundo 

Martins dos Santos, não se sabe ao certo se os nativos foram por livre e espontânea vontade, 

em jeito de aventura, ou se os portugueses exerceram sobre eles alguma violência. Também se 

admite a hipótese de Diogo Cão os ter levado porque pretendia apresentá-los ao rei e à corte 

como testemunho válido do seu importante descobrimento (SANTOS, 1998, p.9). Seja uma 
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 Ne Kongo dya ntotela é o título real do soberano do Congo. Este título também aparece em algumas 

literaturas de forma abreviada “Ne Kongo” ou “Ntotela”. Tanto uma quanto outra expressão tem o mesmo 

significado. Designam o título real. 
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ou outra a ideia verdadeira, o fato é considerado por muitos estudiosos como o começo da 

primeira fase da história do ensino em Angola. 

Em 1485, quando Diogo Cão regressou de Portugal, fez-se acompanhar dos quatro 

jovens do Mpinda vestidos à portuguesa, os quais tinham sido muito bem tratados pelos 

portugueses, e o mesmo acontecera com os marinheiros que tinham ficado em Mbanza a 

Kongo. O capitão mor português enviou novamente uma missão à capital do Congo e, dentre 

os emissários, estavam um dos homens do Mpinda que tinha sido “levado” e cerca de 

duzentos homens do Soyo, entre os quais havia guardas, guias e carregadores que levavam 

vários presentes ao soberano do Congo. Nzinga-a-Nkuwu, ao receber os presentes 

diversificados vindos do rei de Portugal e ao falar com o homem que havia viajado com os 

portugueses, ganhou a confiança dos estrangeiros e solicitou o envio ao Congo de padres para 

evangelizar a população conguesa e homens para ensinar a construir casas, fundir metais, 

fabricar armas de fogo e muito mais (SETAS, 2007, p. 51). 

O Congo já conhecia a metalurgia de ferro muito antes da presença portuguesa na 

região, como provam os diferentes objetos de ferro aí fabricados, bem como a existência de 

técnicas de fundição de ferro. Os congueses também fabricavam tecidos de ráfia, que 

chegaram a ser usados como vela nas caravelas portuguesas. Tudo isso prova a existência de 

um processo educativo anterior à presença portuguesa. Apesar de os congueses terem 

conhecimento da metalurgia de ferro, procuravam com os portugueses buscar outras técnicas 

e o aperfeiçoamento de fundição dos metais e de construção de casas.  

A relação entre o Congo e Portugal no último quartel do século XV prova a existência 

de duas sociedades políticas e administrativamente bem estruturadas. É neste período que de 

fato começa o processo de ensino no Congo, com o envio dos primeiros padres católicos, que 

ensinavam não somente o evangelho de Cristo, mas também as primeiras lições de ler e 

escrever, assim como noções básicas de matemática. Martins dos Santos (2009, p. 10) defende 

a ideia de que não se pode falar de uma escolarização sistematizada no Congo neste período. 

A atividade de ensino não tinha um caráter de ciência organizada e metódica como ela é hoje 

conhecida. (Tal como não era também na própria Europa). Ela era realizada arrastada pela 

força das circunstâncias e pelas condições daquele momento. Porém, foi a partir daí que o 

processo de ensino começa a ganhar corpo. 

A pedido do rei Nzinga a Nkuwu, aos 19 de dezembro de 1490 saiu de Lisboa uma 

esquadra com destino ao Congo. A bordo para além dos padres que acompanhavam 

habitualmente as armadas nas suas viagens de exploração estavam cinco sacerdotes, 

considerados os primeiros missionários para a evangelização do Congo, bem como alguns 
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jovens congueses que haviam sido enviados a Portugal para receber instrução, dentre eles 

estava um parente próximo ao Ntotela dya Kongo, chamado Nsaku, que morreu em 1491 de 

peste nas ilhas de Cabo Verde, na sua viagem de regresso a Mbanza-a-Kongo. Os jovens que 

haviam viajado a Portugal para receber educação ocidental foram entregues aos cônegos azuis 

de São João Evangelista do Convento de Santo Elói, em Alfama, na cidade de Lisboa 

(SETAS, 2007, p. 51).  

A referida esquadra chegou ao porto do Mpinda no dia 29 de março de 1491. Um marco 

para a história do Congo em geral e para a história de educação desta região em particular. 

Rui de Sousa, que substituíra Gonçalo de Sousa no comando da frota das três caravelas que 

atracara em Mpinda, por razões de falecimento do primeiro em Cabo Verde, pela mesma 

epidemia de que padeceu Nsaku, celebrou aos 5 de abril daquele ano a primeira missa de 

Páscoa num território de África a sul do Saara. Foram aí convertidos ao cristianismo alguns 

africanos do Soyo, com destaque para Mani Soyo e seu filho, que passaram a receber os 

nomes cristãos de Manuel e António, respectivamente. Aos 3 de maio, Nzinga-a-Nkuwu e seu 

filho Mvemba-a-Nzinga foram igualmente batizados e receberam o nome de D. João e D. 

Afonso, respectivamente, o mesmo do monarca português, D. João II; e sua mulher recebeu o 

nome de Leonor, em homenagem à esposa do Príncipe Perfeito, a fundadora das 

Misericórdias; Com a corte, foi também batizada parte considerável da aristocracia do Congo. 

O batismo era sempre precedido da catequese, ainda que de forma muito rudimentar. Um 

novo ensino acabava de ser introduzido no Congo, nas suas múltiplas dimensões (SANTOS, 

1998, p.11).  

Segundo Brásio, citado por Setas (2007), uma primeira missão católica foi criada no ano 

de 1504 em Mbanza-a-Kongo, composta por padres e professores de língua, de cantochão e 

órgão, com os objetivos de ensinar a ler e escrever, ao mesmo tempo em que era estendido o 

evangelho de Cristo no Congo. Em 1508, outros treze frades de Loio abriram outra missão em 

Mpinda. As missões foram recebidas com bastante agrado pelo Ntotela-dya-Kongo, que 

mandara construir residências para os estrangeiros, bem como alojamento para 400 jovens do 

Congo, para aprender a ler e escrever.  

O desejo do soberano do Congo era criar uma aristocracia letrada para colocar o Congo 

no mesmo patamar dos Estados cristãos da Europa. O rei do Congo foi um católico sincero, 

modelar na sua fé e nos seus costumes, conforme testemunha a carta do padre Rui de Aguiar, 

Vigário-geral de Mbanza a Kongo datada de 15 de maio de 1516, quando dava conta ao rei de 

Portugal das manifestações de fé e devoção do rei do Congo, indicando que havia na sua 

cidade e em todo o reino diversas escolas, onde se ensinavam as coisas da fé e também a ler e 
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a escrever, mostrando-se satisfeito com os resultados obtidos (SANTOS, 1998, p. 12). Mas 

esta pretensão não passou apenas de um sonho. Os portugueses que chegaram ao Congo, 

longe de cumprir com esta missão, rapidamente envolveram-se no negócio negreiro e em atos 

que em nada abonavam para a moral e ética cristãs. Tal foi o exemplo de um dos maiores 

escândalos da época, quando, poucos meses após a implementação da missão em Mbanza-a-

Kongo, uma das escravas do Frei Pêro Fernandes, cuja nomeação para vigário-geral tinha sido 

indeferida pelo monarca do Congo, deu à luz um bebê de raça mista. 

Existem vários relatos similares sobre as atrocidades praticadas pelo clero português no 

Congo. Ao contrário do que muito se escreveu sobre a missão civilizadora portuguesa em 

Angola, os interesses europeus sempre estiveram por cima da vontade e das intenções dos 

africanos. Como veremos mais adiante, Portugal pouco ou nada fez no domínio da educação 

da população nativa. Apenas filhos das principais famílias começaram a praticar o ensino no 

Congo. O processo não era extensivo à população. A realeza e a nobreza passaram a receber o 

ensino das primeiras letras, aprendendo a ler e escrever. Destaca-se neste período a instrução 

também das raparigas da realeza e nobreza conguesa. A própria rainha Dona Leonora era uma 

mulher letrada e de grandes qualidades. Recomendava-se-lhe que tomasse conta das raparigas, 

instalando-as em casa separada, apartadas dos rapazes, segundo o costume dos povos 

europeus. Assim teriam melhores resultados, sugeria-se que as classes não fossem muito 

numerosas, para que cada aluna pudesse receber ensino eficiente e direto das matérias 

cursadas. D. Manuel I solicitou ao D. Afonso do Congo que enviasse a Lisboa seus familiares 

a fim de receber educação sendo as despesas por conta do soberano de Portugal (SANTOS, 

1998, p. 13).  

Constam das crônicas
68

 da época o desejo do Ntotela-dya-Kongo de generalizar o 

ensino para toda a população do Congo, o que não veio a acontecer por escassez de recursos 

humanos, por um lado, e por má-fé dos portugueses, por outro. Em 1515, D. Afonso I (tal 

                                                           
68 O Estado do Congo é a região da África central que possui mais documentos escritos dos séculos XV e XVI 

comparando-o com resto da África central e austral. Conhecem-se numerosas cartas diplomáticas e outros 
documentos enviados do Congo para a Europa, sobretudo, (Lisboa e Roma) ou da Europa para a África. A 
cultura literária era dominada por numerosos indivíduos e tinha uma relativa extensão, (embora não seja na 
proporção desejada pelo rei do Congo), pois de outro modo não se compreenderia tal volume de 
correspondência, tratando variados temas. Os documentos escritos sobre o Congo variam entre 
correspondências diplomáticas trocadas pelos monarcas, assim como com o clero e outras individualidades que 
viviam no Congo. Estes documentos escritos não se referem apenas aos europeus, mas também aos africanos 
da realeza, nobreza e do clero local, pois que até ao século XVI o número de africanos letrados no Congo era 
significante, dados os condicionalismos da região e da época. As crônicas foram escritas por religiosos, 
administradores, comerciantes, militares e tratavam temas como cultura da região, a religião, a geografia, a 
organização do Estado, a economia, etc (SANTOS, 1998, p. 14). 
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como havia feito o seu pai) solicitou ao rei de Portugal, D. Manuel I, mais pedreiros e 

carpinteiros para a construção de mais escolas onde a nobreza e a população pudessem 

aprender. Não sendo satisfeita na totalidade a sua petição, em 1526 solicitou ainda 50 

missionários para fazer uma maior cobertura do seu reino, já que as escolas limitavam-se 

apenas à capital Mbanza-a-Kongo e ao Mpinda, na província do Soyo (SANTOS, 1998, p. 

13). 

O rei de Portugal enviara alguns professores, sobretudo mestres da gramática 

portuguesa, que tanta falta faziam no Congo, uma vez que, para as primeiras letras, já 

existiam africanos com a capacidade de ensinar outros e, na ocasião D. João III reforça o 

pedido que seu antecessor (D. Manuel) havia formulado a D. Afonso, no sentido de enviar 

jovens congueses a Portugal, a fim de receber uma educação “melhor”, em comparação com 

aquela que era feita no Congo. Deste grupo constava um dos filhos de D. Afonso I, soberano 

do Congo, chamado D. Henrique, que depois de 13 anos de formação em Portugal e Roma foi 

nomeado bispo titular de Utica.
69

  

Até o final do século XVI, a escola era altamente elitista no Congo. É importante 

salientar que o principal objetivo dos portugueses no Congo não era a educação escolar, ou 

seja, o ensino. Durante este período a principal missão era a expansão da fé cristã. Fazer 

novas cristandades. Como a base do cristianismo era a bíblia sagrada (um documento escrito), 

a explicação de doutrinas muitas vezes incompreensíveis, devido aos mistérios e os dogmas 

religiosos exigia conhecimentos e hábitos de leitura bíblicos. Não é demais recordar que o 

encontro dos dois povos aconteceu no final do século XV que foi o século da reforma 

religiosa na Europa, e o estudo da bíblia se impunha. As primeiras letras foram ensinadas no 

Congo para permitir a leitura da bíblia e não para a formação geral ou profissional. 

Os soberanos do Congo tinham encontrado na escolarização ocidental uma via para a 

inserção do Estado do Congo no contexto dos Estados europeus. Mas, Portugal que também 

vivia ainda problemas sérios no domínio de educação e ensino naquele período no seu próprio 

país, não conseguiu satisfazer os anseios dos africanos. Os outros missionários enviados para 

o Congo na terceira década do século XVI foram piores em comparação com os primeiros, em 
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 D. Henrique foi o primeiro bispo negro de África central e Austral. Segundo Eduardo dos Santos (1969), foi 
apenas um bispo in partibus. Pessoalmente subordinava-se ao bispo de Funchal, no Arquipelago da Madeira, 
cujas ordens vinham do Vigário-geral em São Tomé, antes da desvinculação de São Tomé ao Bispado do 
Funchal, onde tinha sido incluída a Igreja do Congo, pois somente em 1596 que foi criado o bispado do Congo e 
D. Henrique morreu aos 61 anos, antes da criação do Bispado do Congo; por esta razão não chegou a ser o 
Bispo do Congo, como era o desejo do seu pai, D. Afonso I, conhecido como um ferveroso católico (SANTOS, 
1969, p. 45-49). 
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termo de comportamento moral e cívico. Contudo, os males sociais manifestavam-se de forma 

tão saliente que houve necessidade de lhes dar remédio. Conforme destaca Martins dos 

Santos, em 1536, Manuel Pacheco dava conta da expulsão que, por ordem régia, tivera de 

executar, embarcando e repatriando alguns missionários que se estavam a comportar pouco 

convenientemente. Três anos depois, Gonçalo Nunes Coelho alertou o rei de Portugal que, os 

negócios do Congo iam de mal a pior. Tendo aconselhado-o de expulsar todos os brancos 

residentes no Congo, tanto clérigos quanto leigos e substituí-los por “gente nova” (SANTOS, 

1998, p. 16). 

O mesmo autor, citando uma carta escrita em 1548, por um clérigo aos seus superiores 

em Lisboa escreve: 

 

 

“... Já não se encontra pastores de almas de autêntico espírito apostólico, 

pois todos eles buscam o seu interesse material, andam quase sempre 

desavindos uns com os outros, o culto divino está quase completamente 

abandonado, e os trabalhos da evangelização relegados para o último lugar, 

se ainda tem algum!...” (SANTOS, 1998, p. 16). 

 
        

  Esta era a real situação do Congo do meado século XVI que se prolongou nos anos 

seguintes agravando-se cada vez mais com a intervenção direta da Igreja no Tráfico de 

Escravos negros que assolou a região neste período até meados do século XIX. 

No último quartel do século XVI, os portugueses fundaram a capitania de Luanda, com 

a construção de um forte que foi batizado: Fortaleza de São Paulo de Assunção de Loanda, 

com o objetivo de ter acesso fácil às regiões do Ndongo, ao Sul do Congo, de que tinham 

informações de serem muito ricas em minerais, sobretudo cobre, e que eram muito povoadas. 

Foi assim criada a colônia de Angola, com pouco menos de cem portugueses residentes. No 

consulado de D. Jerônimo de Almeida como Governador-geral, apenas em 1607, foi 

construído o primeiro colégio missionário a cargo da Companhia dos Jesuítas. Este colégio 

tinha como missão preparar futuros sacerdotes e ensinava as primeiras letras aos jovens 

portugueses das principais famílias. Durante todo o século XVII e até a primeira metade do 

século XVIII, o ensino em Angola continuava a ter pouca expressão. O Colégio criado pelos 

jesuítas e as pequenas ações que padres capucinhos desenvolviam no Congo marcam as 

únicas instituições de ensino no espaço que mais tarde se chamará Angola. Um ensino 

destinado à população de origem europeia e uma ínfima parte da população nativa, ligada às 

famílias da nobreza. 
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A formação para o exercício futuro do sacerdócio, bem como as funções de assistência 

social, do ensino especializado, tanto na vertente científica quanto técnica, estavam todas 

concentradas nas mãos da Igreja Católica e, sobretudo, da Companhia de Jesus até a segunda 

metade do século XVIII. A falta de uma mão de obra europeia especializada capaz de 

satisfazer ao projeto português levara os jesuítas a ensinar no Colégio, para além de 

conhecimentos bíblicos e teológicos, artes e ofícios que resultaram na formação de oleiros, 

carpinteiros, calafates
70

, pintores, cerieiros e outros (ZAU, 2009, p. 246-247). Este é um 

período que corresponde ao que se passava na Metrópole. Em Portugal Metropolitano, o 

ensino era também uma obra dos jesuítas e estava centrado nas famílias importantes, não 

sendo extensivo à população portuguesa, razão pela qual se explica a grande percentagem da 

população analfabeta que Portugal tinha até o final do século XVIII . No espaço em análise 

(Congo e Luanda), a educação era hegemonicamente católica: missões de padres capuchinhos 

e jesuítas no Congo e Luanda. Não existia o ensino oficial sob controle do governo português. 

 

2.2 A Institucionalização do Ensino Oficial em Angola 

 

O final da década de 50 do século XVIII é marcado por grandes acontecimentos que 

inverteram o curso da política educativa em Portugal e nos seus territórios. D. José I, rei de 

Portugal, sofreu um atentado em 1758. A partir de 1759, Sebastião José de Carvalho e Melo, 

conhecido por Marquês de Pombal, começou um processo de nacionalização do ensino que 

viria a ganhar consistência anos mais tarde, com os ideais da Revolução Francesa. Os 

missionários jesuítas foram expulsos de Portugal e dos seus territórios ultramarinos em 

África. (SANTOS, 1998, p. 72) 

Aos 11 de maio de 1760, a tropa portuguesa encerrou o Colégio Jesuíta de Luanda, 

sendo os sacerdotes primeiramente encarcerados e libertados apenas aos 18 de julho do 

mesmo ano, e no dia seguinte seguiram viagem de barco para o Rio de Janeiro, no Brasil. Os 

seus bens, incluindo os de ensino, foram nacionalizados (NGABA, 2012, p.118), (SANTOS, 

1992, p.72). Estes acontecimentos marcam o início da outra fase na história de ensino em 

Angola. Para Martins dos Santos, começa aqui a fase do ensino público em Angola, e a 

descreve de seguinte modo: 
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 O calafate é um operário especializado da construção naval, trabalha nos estaleiros, cabendo-lhe vedar com 
estopa de algodão alcatroada os espaços entre as tábuas com que são feitos os barcos, de forma a impedir que 
a água se infiltre. E o cerieiro é especialista em produtos de cera. 
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O ensino e as obras pias ficariam ressentidos de um vazio que o aparelho 

governamental se empenhou em colmatar. Assiste-se a um período de 

laicização dos estudos a nível nacional e á secularização da ação missionária 

no ultramar. Antes do Decreto da expulsão, o Marquês de Pombal por 

decreto de 28 de Junho de 1759, havia retirado aos Jesuítas o exclusivo do 

ensino secundário através do estabelecimento de um novo plano de estudos. 

O ensino ficava superiormente confiado a um diretor de estudos de 

nomeação régia que teria a sua disposição comissários como seus delegados 

cobrindo o reino e as áreas ultramarinas. [...] Por efeito deste decreto foi 

nomeado comissário em Angola o desembargador Dr. João Delgado Xavier 

que, em 11 de Agosto de 1765 dava a execução em Luanda ao 

estabelecimento e reformulação do ensino público secundário, praticamente 

inexistente desde 1760 (SANTOS, 1998, pp. 73,104,142). 
 

  

Como vimos, os primeiros sinais do ensino em Angola estão ligados ao processo de 

evangelização. A Igreja Católica exerceu a hegemonia do processo desde a presença de Diogo 

Cão no Congo. Foi na sequência da expulsão dos jesuítas que surgiu em Luanda a primeira 

escola primária pública, e consequentemente a primeira escola oficial em Angola, na segunda 

metade do século XVIII. A hegemonia eclesial que marcou o ensino em Angola passou à 

“hegemonia” estatal. Com estes acontecimentos remodelaram-se as antigas estruturas 

educativas e de ensino, estabelecendo-se nova organização e uma administração escolar 

diferente. 

A primeira medida tomada pela nova administração foi a extensão da rede escolar às 

duas principais cidades: Luanda e Benguela. Porém, o ensino continuava a ser ainda bastante 

elitista, voltado exclusivamente à população branca e seus descendentes e vetado para a 

grande maioria da população negra nativa. Esta realidade elitista não era diferente daquela 

que se vivia na metrópole, e de maneira nenhuma seria diferente, pois a preocupação do 

Marquês de Pombal
71

 com o reajustamento social não visava a eliminação do elitismo no 

ensino português, pelo contrário, uma ampliação da elite para as classes do comércio e da 

administração do Estado, que se juntaram à nobreza. A grande diferença entre a Metrópole e a 

colônia de Angola reside no fato de o critério de seleção da população com direito à educação 

em Portugal metropolitano ser na base das classes sociais, enquanto que na colônia o critério 

básico era a raça: educação somente para os brancos. Não era preocupação do Marquês de 
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 Sebastião José de Carvalho e Melo, primeiro Conde de Oeiras e Marquês de Pombal (Lisboa, 13 de maio de 
1699 – Pombal, 8 de maio de 1782), foi um nobre, diplomata e estadista português. Foi secretário de Estado do 
Reino durante o reinado de D. José I (1750-1777), sendo considerado, ainda hoje, uma das figuras mais 
controversas e carismáticas da História Portuguesa. Representante do despotismo esclarecido em Portugal, no 
século XVIII, viveu num período da história marcado pelo iluminismo. Iniciou, com esse intuito, várias reformas 
administrativas, econômicas e sociais. Acabou com a escravatura em Portugal Continental a 12 de fevereiro de 
1761 e, na prática, com os autos de fé em Portugal e com a discriminação dos cristãos-novos, apesar de não ter 
extinguido oficialmente a Inquisição portuguesa, em vigor de jure até 1821. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebastião_José_de_Carvalho_e_Melo  
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Pombal a elevação de uma sociedade fundamentalmente camponesa. As reformas no sistema 

educativo português trouxeram algumas mudanças para a metrópole, mas poucas mudanças se 

fizeram sentir nos seus territórios ultramarinos, para além da expulsão dos jesuítas de Luanda. 

O Estado português, com a nacionalização do ensino, não conseguiu criar um sistema 

educativo à altura da realidade angolana. Faltavam escolas e professores. Continuaram as 

missões católicas portuguesas a assumir o papel educador das famílias privilegiadas de 

Angola. 

Foram necessários precisamente 363 anos, a contar do ano do primeiro contato com a 

população do Congo, para que o Governo colonial assumisse a responsabilidade do processo 

de ensino nos territórios do ultramar. Aos 14 de agosto de 1845, num decreto assinado por 

Joaquim José Falcão, Ministro do Ultramar, a responsabilidade da Igreja na educação e 

instrução nos territórios portugueses passou para o Estado. Pela primeira vez se estabelecia 

um sistema coordenado de educação fora de Portugal metropolitano. O decreto ora assinado 

dava a cada governador de província a liberdade de ação para, na base de princípios de 

organização, fazer o que fosse necessário de acordo com a realidade socioeconômica de cada 

região (SAMUELS, 2011, p. 44). Finalmente é neste período que se pode afirmar que foi 

criado o ensino oficial em Angola, durante o mandato de Pedro Alexandrino da Cunha como 

Governador-geral.  

É importante salientar que, apesar de o diploma legal ter atribuído ao governo colonial a 

responsabilidade do processo de educação e ensino, mesmo assim, em Angola não estavam 

criadas as condições para que esta atividade passasse para a responsabilidade global do Estado 

colonial por via de decreto. O Estado não tinha criado escolas novas, tampouco formou 

professores, e de Portugal também não vieram professores para Angola, uma vez que o 

Decreto dava toda a liberdade para que os governos provinciais atuassem com os recursos 

locais. Foi novamente a Igreja que supriu esta necessidade. Com o Decreto de 1845
72

, foi 

                                                           
72 O Decreto de 14 de Agosto de 1845 assinado pelo Ministro do Ultramar Joaquim José Falcão marca a criação 

do ensino oficial em Angola. Foi uma tarefa bastante demorada e que organizou o ensino primário nas 
Províncias Ultramarinas, mais tarde complementado por Decreto de 30 de Novembro de 1869 sob a assinatura 
de Rebelo da Silva – outro notável Ministro dos Negócios da Marinha e Ultramar. Apesar da sua 
implementação o ensino oficial nas colônias era dificultado pelos sucessivos governadores gerais até a 
nomeação de Jaime de Morais quando começam as primeiras reformas do ensino dirigido a europeus e a 
indígenas. Mas, foi com nomeação de Norton de Matos como governador geral de Angola que as grandes 
reformas no ensino tiveram lugar. A Portaria Provincial nº 51 de 1919, criou em Luanda, o primeiro "Liceu 
Central de Angola", depois reconhecido pelo Diploma Legislativo Colonial nº 5 de 30 de Janeiro de 1924, 
passando a designar-se por "Liceu Central de Salvador Correia", equiparado aos liceus metropolitanos. Cinco 
anos mais tarde pelo Diploma Legislativo nº 40 de 6 de Abril de 1929, surgiu o "Liceu Nacional da Huíla", no 
Lubango (na então cidade de Sá da Bandeira), por transformação da "Escola Primária Superior Artur de Paiva", 
ali existente. Durante este período o ensino oficial completava-se com o dos seminários e missões católicas. 
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estabelecido um sistema educativo com dois níveis de escolas primárias: um mais baixo, igual 

ao existente em Portugal, e outro mais elevado – Escola Principal. Este último, embora 

correspondesse ao nível mais alto da escola primária de Portugal continental, era visto como 

um nível final, sem previsão de transferência para outro nível de escolaridade superior ao 

ensino primário.  

Para cada capital de província foi programada uma Escola Principal, e em Luanda não 

foi diferente. O mesmo Decreto estabelecia os mecanismos e os procedimentos de 

recrutamento dos professores, bem como as modalidades de inspeção escolar que deveriam 

ficar a cargo do Governador-geral. Durante vários anos, o Estado colonial havia 

negligenciado o ensino e a educação, setor fundamental para o desenvolvimento de qualquer 

sociedade. O que representava uma escola para Luanda de meados do século XIX? Já haviam 

passado 270 anos desde a fundação de Luanda por Paulo Dias de Novais. Se, na altura da 

fundação, Luanda tinha apenas cerca de 100 portugueses, 27 décadas depois o número de 

havia aumentado consideravelmente. (MOURÃO, 1996, pp 57-73)
73

 

No ano de 1845, segundo Lopes de Lima, citado por Pedro Ramos de Almeida, nos 

Reinos de Angola e Benguela haveria 1.832 brancos, dos quais apenas 150 eram mulheres. 

5.768 eram mestiços, chamados pardos na linguagem colonial da época (incluindo 26 

escravizados), e 378.923 negros (dos quais 86.703 escravizados). Desta população geral de 

Angola, Luanda teria uma população geral de 5.605 habitantes, sendo a população branca 

cerca de 1.600 pessoas, ou seja, 87,3% da população branca de Angola (ALMEIDA, 1979, p. 

90). O que representaria uma escola principal
74

 diante desta população?  

As palavras de Artur Queiroz, um jornalista e historiador do jornalismo angolano, 

elucidam claramente como a situação do ensino em Angola colonial pode ser entendida. Não 

havia, da parte das autoridades coloniais portuguesas, nenhuma preocupação com a formação, 

                                                                                                                                                                                     
Apareceu depois o ensino primário e seguidamente o ensino profissional indígena: as escolas-oficinas e o 
ensino rural indígena. http://www.fmv.ulisboa.pt/spcv/PDF/pdf12_2006/149-161.pdf 
73

http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/358911/mod_resource/content/1/A%20evolu%C3%A7%C3%A3o

%20de%20Luanda%20-%20Fernando%20Mour%C3%A3o.pdf 

74
 O Decreto de 14 de Agosto estabele um novo sistema de ensino em Portugal e nas provincias ultramarinas. 

Nestas províncias foram criadas escolas para brancos e escolas para nativos. As escolas para brancos tinham 

dois níveis: o baixo correspondente ao ensino primário normal e o alto que tinha um nível mais elevado do que 

uma escola primária normal era considerado o topo da carreira escolar pois que não dava acesso a um outro 

nível de escolaridade. Para este sistema o Decreto definiu a institucionalização de uma única escola em cada 

cidade capital das províncias ultramarinas. A esta escola de nível mais elevado foi designada “Escola Principal”. 

É preciso ter em conta que o ensino secundário apenas surgirá em Angola em 1919 isto é 74 anos depois do 

Decreto de Joaquim José Falcão. 
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até mesmo dos seus quadros coloniais, mesmo aqueles que eram oriundos de famílias nobres 

– quanto mais seria a preocupação com a formação dos nativos.  

 

A comunidade europeia, na época, era muito pequena e majoritariamente 

analfabeta. Até os oficiais das tropas de ocupação eram analfabetos, porque 

nas leis de então, só o sargento-mor era obrigado a saber ler e escrever. Os 

oficiais, muitos deles oriundos de famílias nobres, não precisavam de se 

submeter à aprendizagem da leitura e da escrita. (Artur Queroz)
75

. 

 

O governo nunca tinha prestado a atenção devida ao assunto, durante quase três séculos 

foi a Igreja que assumiu o processo de educação e ensino. Era chegado o momento de mudar 

esta realidade. O conjunto de decretos publicados a partir da segunda metade do século XVIII 

e a primeira do século XIX prova a necessidade e a intenção do governo português de 

contrariar a dependência excessiva do sistema educativo e do ensino português à Igreja. 

Porém, a tradição da educação privada e religiosa estava profundamente enraizada, o que não 

permitia mudanças notáveis, para além da instabilidade política, com sucessivas mudanças de 

governos que impediam a concretização dos planos inicialmente traçados. De qualquer modo, 

para Angola, o Decreto de 1845 tem a sua importância, porque serviu de base sobre a qual 

foram construídos vários projetos educacionais visando ao desenvolvimento da colônia. Em 

1869, outro decreto do Ministro do Ultramar foi exarado, o qual refinava e expandia as 

regulamentações do Decreto de 1845 e introduzia mudanças significativas no processo de 

educação e ensino. A primeira destas mudanças é que as escolas missionárias, que sempre 

existiram mesmo com a extinção de algumas ordens religiosas, passaram a ter apoio direto do 

governo português. O papel destas escolas junto dos africanos no interior nunca foi 

substituído. Por esta razão, o decreto de 1869 reconhece uma vez mais a necessidade das 

escolas missionárias e atribui ao governo a responsabilidade do controle financeiro e 

pedagógico das mesmas. Elas passaram a funcionar sob controle direto do governo 

(SAMUELS, 2011, p. 45). 

Na verdade, o governo colonial mostrara-se incapaz de levar à frente um projeto que 

desde os primórdios foi conduzido pela Igreja. A nacionalização da educação na Metrópole 

não foi acompanhada de medidas que pudessem criar, nas províncias ultramarinas, condições 

que favorecessem a realização do processo de educação e ensino, tal como os diplomas 

oficiais criados exigiam, daí novamente o recurso à Igreja para suprir esta lacuna. 
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 Ver artigo do autor em: <http://m.jornalcultura.sapo.ao/eco-de-angola/um-jornalismo-de-combate-pela-
liberdade-e-autonomia>. Acesso em: 11 maio 2015. 



137 

 

A segunda mudança de relevo é a relacionada com a Escola Principal, considerada uma 

escola do nível mais elevado, embora primário, a qual passou a assumir responsabilidades 

secundárias. As Escolas Principais não tinham paralelo no sistema de ensino português, pois 

deveriam refletir a visão global dos interesses de Portugal no Ultramar. A missão destas 

escolas era educar os rapazes locais para trabalharem no comércio e na função pública. 

O Decreto de 1869 manteve um sistema de educação com o ensino primário dividido 

em dois níveis. A inspeção escolar deveria ser exercida até ao nível local, isto é, o conselho 

provincial deveria ser representado até ao nível distrital. Foram delineados currículos 

diferenciados, conforme interesses coloniais. Foram também criadas escolas separadas por 

sexo, sendo o corte e costura uma disciplina obrigatória para as escolas femininas. O decreto 

permitia certa autonomia local, embora existisse um controle central. Esta liberdade é 

expressa no direito de cada província poder determinar o período da vigência do ano letivo, de 

acordo com a sua realidade sociogeográfica, sem ter que se limitar ao cumprimento rigoroso 

do período tradicional de aulas, de outubro a agosto. Para além do fato de os professores de 

ensino primário serem selecionados a partir de concurso local, sem dependerem de Luanda, 

todas estas mudanças tornavam o sistema de ensino angolano cada vez menos dependente de 

Lisboa. Estava assim estabelecida, por diploma legal, (Decreto de 1869) a diferenciação do 

ensino nas colônias e na Metrópole. 

 

2.3 Da República Portuguesa ao Estado Novo (1910-1933) 

 

De 1910 até a proclamação da independência de Angola distinguem-se duas fases: a 

primeira vai da proclamação da República Portuguesa (1910) à Constituição de 1933, e a 

segunda vai de 1933 a 1974, período conhecido na Historia de Portugal por “Estado Novo”
76

. 

Esta fase subdivide-se em duas etapas: uma de 1933 a 1961, e a outra de 1961 a 1974. O ano 

de 1961 corresponde ao início da luta armada pela descolonização de Angola, sendo um 

divisor para a História Geral de Angola, como veremos mais adiante, assim como para a 

História da Educação.  

                                                           
76 Estado Novo é o nome do regime político autoritário, autocrata e corporativista de Estado que vigorou em 

Portugal durante 41 anos. Começa com a Constituição de 1933 e só termina com a Revolução de 25 de abril de 

1974. Também é chamado de Segunda República Portuguesa. A designação oficial de “Estado Novo”, criada 

sobretudo por razões ideológicas e propagandísticas, serviu para assinalar a entrada num novo período 

político, aberto pela Revolução de 28 de maio de 1926, que ficou marcado por uma concepção presidencialista, 

autoritária e antiparlamentar do Estado. Neste sentido, o Estado Novo encerrou o período do liberalismo em 

Portugal, abrangendo não só a Primeira República, como também o Constitucionalismo monárquico. 
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O presente trabalho, tal como foi fundamentado na parte introdutória, tem como objeto 

de estudo a educação na Primeira República em Angola (1975-1992). Não é nossa intenção 

apresentar um estudo exaustivo sobre a educação no período colonial, que abrange cerca de 

cinco séculos de estudo. Porém, a análise do objeto da nossa pesquisa, assim como o período 

estudado, jamais seria completa sem compreender o período anterior, que corresponde à 

Época Colonial e, sobretudo, os últimos cento e trinta anos. Por esta razão, cingimos a nossa 

análise nos aspectos que marcaram o processo educativo colonial e que tenham influenciado 

ou condicionado o processo de educação e ensino no período pós-independência.  

Com a implementação da República Portuguesa, surgiu em Angola um sistema de 

educação duplo: onde o Estado colonial provia a educação da população branca e assimilada e 

as missões religiosas se ocupavam do ensino da população negra (indígena). A educação em 

Angola sempre se mostrou bastante limitada e esporádica. O Estado considerava-se um órgão 

apenas de concepção, orientador e fiscalizador da atividade educativa.  

A maior mudança começa dois anos após a proclamação da República, com a nomeação 

de Norton de Matos como Governador-geral. É com este governante que se registra o maior 

engajamento do Estado na organização e administração do ensino em Angola, numa visão 

colonial progressista de aliar o desenvolvimento econômico à formação de uma mão de obra 

local qualificada. Norton de Matos promoveu a instrução dos indígenas, implementou o 

ensino técnico profissional, a obrigatoriedade do ensino e aprendizado da Língua Portuguesa, 

assim como a necessidade de formação técnica e profissional da população feminina, com a 

criação de escolas de artes e ofícios.
77

  

Apesar da “boa vontade” do governante colonial, os números produzidos neste período 

continuam a mostrar que muito mais se deveria fazer para o progresso não somente da 

colônia, como do próprio Portugal metropolitano. A divisão da população local em assimilado 

e indígena por um lado e a divisão da população branca por categorias sociais baseadas no 

nascimento e na origem – brancos da Metrópole e brancos de Angola – não contribuíram para 

o progresso que o sistema colonial pretendia, vir a dinamizar a economia. Portugal tardou a 

compreender que, com a perda do Brasil, teria nas suas colônias de África, sobretudo Angola 

e Moçambique, a saída para o desenvolvimento da sua economia, tal como outras potências 
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 Ver Decreto nº 242, de fevereiro de 1923, que visava prover ao aperfeiçoamento e moralização dos hábitos e 
do caráter das populações nativas, disseminando o ensino de profissões manuais, de educação moral e da 
língua portuguesa. Medidas estas que não eram para promover o bem-estar social entre a população nativa. 
Era necessário dar uma certa formação a esta população, visando aos interesses da burguesia colonial. [Nesta 
altura, Norton de Matos estava no seu segundo mandato como Alto Comissário em Angola.] (SOARES, 1961, p. 
103). 
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europeias colonizadoras fizeram com as suas possessões em África. O desenvolvimento da 

economia colonial passava necessariamente por uma formação melhor dos atores econômicos, 

formação esta que não existia. A pretensão de desenvolver a indústria local, quer a extrativa 

quer a transformadora, exigia de Portugal uma mão de obra mais qualificada, o que não fora 

cuidado atempadamente. 

No ano de 1913, a título de exemplo, a população branca de Angola era estimada em 

13.800 pessoas, com cerca de quatro milhões e meio de “pretos”. Em vinte anos, passou para 

58.698, num aumento de 4,25 vezes , ao passo que no mesmo período a população “preta” 

reduziu-se cerca de 1/3, tendo passado de 4.500.000 pessoas para apenas 3.020.626.
78

 

 

Quadro 3. População de Angola entre 1913 e 1933. 

 

ANOS 

 

RAÇAS 

 

TOTAL 

Branca Mestiça Preta 

1913 13.800 6.300 4.500.000 4.520.100 

1922 29.000 8.100 3.424.000 3.461.100 

1927 42.843 10.800 2.833.411 2.887.054 

1933 58.698 18.957 3.020.626 3.098.281 

Fonte: Boletim Trimestral da Repartição dos Serviços de Estatística de Angola - Ano 1º, nº 41. 

 

Os números acima referenciados podem ser objeto de vários outros estudos, mas que 

não é preocupação nossa no presente trabalho. Como se pode entender que a população 

branca de Angola tenha aumentado tanto em 20 anos e a população negra diminuído em 1/3? 

Até 1913, o processo da ocupação colonial em Angola não tinha terminado. Alguns territórios 

do Centro, Leste e Sul não estavam ainda sob controle efetivo dos portugueses. Nas batalhas 

de ocupação, os portugueses utilizavam a população local como auxiliares do Exército, que, 

mal preparado e mal armado, era vítima fácil do inimigo
79

. Por outro lado, a violência e os 

                                                           
78

 Estes são dados do extrato do Boletim Trimestral da Repartição dos Serviços de Estatística de Angola - Ano 
1º, nº 4. Pode-se constatar também no documento Informe Econômico sobre o Império (1934), Porto: Edições 
da 1ª Exposição Colonial Portuguesa, p. 66. 

79
 A guerra de ocupação colonial em Angola começou no século XVI e durou até século XX. As últimas grandes 

batalhas de ocupação tiveram lugar no sul entre os Kwanhamas (1915-1917) e no norte na região dos Dembos 

(1926). Para as forças portuguesas os grupos armados de africanos que defendiam suas terras da ocupação 

estrangeira eram considerados inimigos. Durante toda a guerra colonial os portugueses sempre beneficiaram 
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maus tratos de que eram vítimas motivavam a fuga das regiões controladas pelos portugueses 

para regiões ainda sob soberania de africanos. As condições sub-humanas em que viviam os 

africanos nas regiões dominadas pelos portugueses reduziam consideravelmente o tempo de 

vida aliadas a algumas epidemias importadas da Europa, como a pneumonia, que ceifou 

milhares de pessoas nesse período e que, face às precárias condições de vida, atingiu 

sobretudo africanos. A falta de uma educação adequada face aos problemas de vida urbana, 

relacionados com o saneamento básico, o uso e consumo de água potável e outros, terá 

igualmente contribuído na redução da população negra. Tudo isso é prova evidente de que a 

situação social do negro nesse período não era boa, daí que com a educação não seria 

diferente. Os quadros abaixo elucidam claramente quão Portugal pouco interesse dava ao 

processo de ensino dos negros durante o período em análise, pela disparidade entre os alunos 

brancos e negros matriculados nas escolas coloniais, atendendo à questão percentual da 

população. Para uma melhor sustentação dos nossos argumentos, tomamos para exemplo a 

situação de Luanda, que, além de centro político colonial, era a maior concentração urbana da 

época, embora não sendo o distrito mais populoso. Luanda apresentava, até 1933, uma das 

maiores densidades populacionais de Angola, ficando apenas atrás de Cabinda, Cuanza-Norte 

e Benguela, que correspondiam, no caso de Cabinda, a apenas 23,9% do território de Luanda, 

e Cuanza-Norte a 76,2%, (Informe Econômico sobre o Império 1934, p. 66) como se pode 

constatar no quadro seguinte: 

Quadro 4. Densidade da População por Distrito em 1933.
80

 

Colônia e 

Distrito 

 

População 

 

Superfície 

em Km
2 

Densidade 

Populacional 

Colônia e 

Distrito 

 

População 

 

Superfície 

em Km
2
 

Densidade 

Populacional 

Luanda 137.113 31.600 4.33 Cuanza-Sul 289.257 68.120 4.24 

Zaire-Congo 364.238 90.510 4.02 Bié 439.542 226.110 1.94 

Cabinda 35.980 7.560 4.75 Moxico 343.319 259.260 1.32 

Cuanza-Norte 122.012 24.096 5.06 Benguela 663.051 92.380 7.17 

Malanje 278.688 98.205 2.83 Huila 135.184 109.620 1.23 

Lunda 251.757 169.205 1.48 Mossâmedes 38.140 58.340 0.65 

                                                                                                                                                                                     
de apoio de grupos até povos africanos que combatiam ao lado dos europeus contra outros grupos ou povos. 

Tal como foi o exemplo dos Jagas na invasão ao Congo. 

80
 Os dados sobre a superfície são uma aproximativa de acordo com a divisão administrativa da colônia, sendo 

que a superfície total se apresenta superior à atual superfície total de Angola. É bom recordar que o último 
traçado do espaço angolano foi feito em 1926. Estes dados podem ser igualmente conferidos no documento 
intitulado: Informe Econômico sobre o Império (1934), Porto: Edições da 1ª Exposição Colonial Portuguesa, p. 
67. 
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Total Geral  3.098.281 1.255.006 2.50 

Fonte: Boletim Trimestral da Repartição dos Serviços de Estatística de Angola - Ano 1º, nº 41. 

O liceu Salvador Correia, sendo o primeiro a ser instituído em Angola e tendo se 

tornado a principal instituição de ensino na colônia, é sem dúvidas o melhor dos exemplos 

que podemos tomar para explicar o estado da educação e ensino antes do “Estado Novo”. 

 

Quadro 5. Frequência por Sexo e Classes no Liceu Salvador Correia (1919-1934). 

 

Sexo e 

Classes 

                                                                     ANOS LETIVOS 

1919 

1920 

1920 

1921 

1921 

1922 

1922 

1923 

1923 

1924 

1924 

1925 

1925 

1926 

1926 

1927 

1927 

1928 

1928 

1929 

1929 

1930 

1930 

1931 

1931 

1932 

1932 

1933 

1933 

1934 

1ª Masc. 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

6ª C 

6ª L 

7ª C 

7ª L 

TOTAL 

1ª Fem. 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

6ª C 

6ª L 

7ª C 

7ª 

TOTAL 

T. GER. 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

17 

11 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19 

4 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

26 

16 

7 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

30 

2 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

37 

8 

8 

3 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

23 

5 

2 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

31 

7 

6 

4 

3 

4 

- 

- 

- 

- 

24 

4 

5 

1 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

12 

36 

18 

2 

2 

2 

1 

3 

1 

- 

- 

29 

4 

4 

2 

1 

- 

- 

2 

- 

- 

13 

42 

21 

6 

4 

2 

1 

2 

- 

2 

1 

39 

4 

1 

4 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

13 

52 

35 

13 

8 

4 

3 

4 

- 

2 

- 

69 

13 

2 

- 

6 

1 

- 

- 

- 

- 

22 

91 

31 

29 

10 

7 

4 

2 

- 

- 

- 

83 

10 

6 

2 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

22 

105 

35 

34 

18 

7 

5 

2 

- 

- 

- 

101 

16 

7 

6 

2 

1 

1 

2 

- 

- 

35 

136 

39 

27 

24 

19 

5 

9 

- 

3 

- 

126 

21 

6 

7 

4 

1 

- 

- 

1 

- 

40 

166 

40 

25 

26 

10 

8 

5 

- 

5 

- 

119 

11 

16 

3 

4 

1 

- 

- 

- 

- 

35 

154 

69 

33 

27 

23 

9 

4 

- 

7 

- 

172 

25 

6 

12 

2 

4 

- 

- 

- 

- 

49 

221 

42 

38 

46 

18 

16 

8 

2 

4 

- 

174 

25 

14 

9 

10 

2 

- 

2 

1 

- 

63 

237 

53 

24 

29 

35 

21 

7 

1 

6 

- 

176 

22 

20 

5 

6 

7 

1 

2 

- 

- 

63 

239 

Fonte: Informação Econômica sobre o Império, p. 654. 
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Esses dados correspondem a uma relação entre a população estudantil masculina e 

feminina muito desequilibrada. Situação que durou bastante tempo, devido por um lado, às 

políticas de colonização, o que Norton de Matos procurou alterar, e, por outro lado, ao fato de 

estar relacionada à cultura da maior parte dos povos de África, onde o processo de educação é 

diferenciado entre homens e mulheres, dadas as funções sociais que cada um deles ocupa na 

sociedade baseadas, sobretudo, no fator sexual.
81

 Na Europa no entanto, também não era 

diferente. A existência de escolas separadas por sexo era uma política oficial que vigorava 

também na metrópole. 

De 1919 a 1934, essa relação entre a população estundatil masculina e feminina 

apresenta-se nas seguintes percentagens: 

Quadro 6. Distribuição Percentual por Sexo da População Estudantil, Liceu Salvador Correia 

 1919 

1920 

1920 

1921 

1921 

1922 

1922 

1923 

1923 

1924 

1924 

1925 

1925 

1926 

1926 

1927 

1927 

1928 

1928 

1929 

1929 

1930 

1930 

1931 

1931 

1932 

1932 

1933 

1933 

1934 

% MAS. 

% FEM. 

76 

24 

73 

27 

81 

19 

74 

26 

67 

33 

68 

32 

75 

25 

76 

24 

79 

21 

74 

26 

76 

24 

77 

23 

78 

22 

73 

27 

74 

26 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. 

 

No ano de 1933, apenas doze negros frenquentaram o Liceu Salvador Correia, dentre 

esses alunos. Nenhum era do sexo feminino. Neste período, em Angola, existiam apenas dois 

liceus, um em Luanda e outro na Huila: o Liceu Nacional da Huila, fundado em abril de 1929, 

durante a governação de Filomeno da Câmara Melo Cabral, Governador-geral e Alto 

Comissário. Até 1934, nenhum negro frenquentava o Liceu Nacional da Huila. 

Quadro 7. Frequência por Sexo e Raça no Liceu Salvador Correia (1931-1934). 

 

ANOS 

            Brancos                    Pretos             Mestiços Outras 

 

Raças 

Total 

 

Geral 

Sexos  

Totais 

        Sexos 

 

 

Totais 

Sexos  

Totais 

Masc. Femin. Masc. Femin. Masc. Femin. 

1931/32   91   29 120    17    3 20 59 17     76     5   221 

1932/33 109   45 154    17    - 17 44 18     62     4   237 

                                                           
81

 Ver o documento Informação Econômica sobre o Império e Alguns elementos de informação Geral, ponto 4 

sobre Ensino, Lisboa: Exposição Colonial Portuguesa, 1934. 
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1933/34 121   51 172    12    - 12 37 11     48     5   237 

Fonte: Informação Econômica sobre o Império, p. 656. 

 

2.4 Do Estado Novo à Luta Armada Anticolonial (1933-1961) 

 

Não discutimos Deus e a Virtude. Não discutimos 

a Pátria e a sua História. Não discutimos 

Autoridade e o seu Prestígio. Não discutimos a 

família e a sua Moral. Não discutimos a Glória do 

Trabalho e o seu Dever.
82

 

                                         António de Oliveira Salazar 

 

Em 1926, por força de um golpe militar, a República constituída em 1910, considerada 

democrática e parlamentarista pelos portugueses, chegou ao fim. Uma nova constituição foi 

criada, depois de submetida a  

plebiscito começou a vigorar em 22 de fevereiro de 1933, a partir da sua publicação no 

Diário do Governo. Começou assim um dos períodos mais estudados da História de Portugal, 

que ficou marcado pelo nome de “Estado Novo” e que termina no ano de 1974, curiosamente 

por outro golpe militar: a Revolução dos Cravos, ou Revolta dos Capitães, como também é 

conhecido, ou simplesmente o Golpe Militar de 25 de Abril. 

António de Oliveira Salazar, que vinha governando desde 1932 como primeiro-

ministro, preparou, com o apoio de um grupo de juristas, o texto da constituição, que se 

apresentava menos antiliberal e antidemocrática, mas, na prática política do exercício do 

poder, o regime mostrou-se autoritário, segregacionista, racista, autocrata, corporativista, 

ditatorial, fascista e, sobretudo, colonialista. 

O caráter antidemocrático acima descrito na política salazarista é anterior à constituição 

de 1933, como pode provar o texto por ele elaborado na sua qualidade de Ministro das 

Colônias, e publicado em decreto aos 8 de julho de 1930, que ficou conhecido por “Acto 

Colonial”
83

 – o que definiu a política de governação portuguesa nos territórios que 

                                                           
82 «As grandes certezas da Revolução Nacional» - Estas palavras são extrato do discurso pronunciado em Braga, 

na ocasião do 10º aniversário do 28 de Maio – O texto completo do discurso pode se ler em«Discursos», Vol. II, 

págs. 128-129, 130 e 137-139) – 1936 e também em http://oliveirasalazar.org/textos.asp?id=47 
83

 O Acto Colonial (Ato Colonial) foi uma lei constitucional que definiu as formas de relacionamento entre a 
metrópole e as colônias portuguesas. Foi aprovado em 1930, durante o período da Ditadura Nacional que 
antecedeu o Estado Novo, no governo de Domingos da Costa Oliveira, pelo Decreto nº 18.570, de 8 de julho de 
1930, e republicado, sem o preâmbulo, quando da entrada em vigor da Constituição de 1933, pelo Decreto-lei 
nº 22.465 de 11 de abril de 1933. A Lei nº 1.900, de 21 de maio de 1935, alterou alguns dos seus artigos. Com 
este Acto, o conjunto dos territórios possuídos pelos portugueses passou a denominar-se Império Colonial 
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constituíam o Império Colonial Português. Política esta que se mostrou discriminatória e de 

submissão da população nativa ao regime colonial. O texto do Acto Colonial começa com um 

direito que Portugal por si acha ter de ocupar e dominar povos de territórios distante a 

milhares de quilômetros e com culturas próprias. 

 

É seguramente neste título que hão de fazer-se as mais importantes 

declarações e tornar-se preocupações ditadas urgentemente pelas exigências 

fundamentais da soberania portuguesa. Portugal diz aí tem a função histórica 

e essencial de possuir, civilizar e colonizar domínios ultramarinos e de 

exercer a influência moral que lhe é adstrita pelo Padroado do Oriente. 

Denominam-se colônias estes domínios e cada um deles é indivisível, 

devendo manter a indispensável unidade pela existência de uma só capital e 

de um só governo geral ou da colônia contrariando se as ideias de 

desmembramento [...] Os domínios de Portugal constituem o Império 

Colonial Português. Uma solidariedade moral e política existe 

substancialmente nas suas partes componentes e com a “Mãe Pátria”. 

Envolve esta solidariedade em especial o dever de contribuir o Império para 

que sejam garantidos os fins de cada um dos seus membros e a integridade e 

defesa da Nação.
84

 

 

 

Portugal achava-se no direito de possuir territórios que encontrou com organizações 

políticas, econômicas e sociais, com soberania constitucional. O que eles chamavam de 

função histórica, o fato de terem sido os primeiros europeus a estabelecer relações com povos 

do litoral Atlântico sul de África, não os conferia direito nenhum de ocupar e dominar sob 

pretexto de um ato civilizador. O documento do Acto Colonial era por si discriminatório 

quando separa claramente o território e consequentemente a população do Império Colonial 

Português em duas grandes categorias: A Metrópole e as Colônias. A população das colônias 

era considerada bárbara, atrasada e sem cultura, por estas razões esta população “precisava ser 

civilizada” em primeira instância, antes de possuir o direito de cidadania portuguesa. Foi 

planejado um tratamento específico e uma educação diferenciada, pese embora a ideia de 

unidade do Império e da indivisibilidade dos territórios sob domínio de Portugal.  

                                                                                                                                                                                     
Português. O Acto Colonial restringiu e moderou a já limitada autonomia financeira e administrativa das 
colônias, refletindo por isso o caráter centralizador e altamente colonialista do Estado Novo. Este Acto definiu 
durante muito tempo o conceito ultramarino português, tendo sido revogado na revisão da Constituição de 
1933, feita em 1951, que o modificou e integrou ao texto da Constituição. 

84
 Texto do Acto Colonial: I Garantias Gerais. Decreto Lei nº 18570 de 8 de julho de 1930, publicado no Diário 

da República nº 156 I série de terça-feira, 8 de julho de 1930. Pode ver também: 

https://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/acto_colonial.pdf 
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O ponto II do texto do Acto Colonial, que se refere à população colonizada, deixa de 

forma clara qual deveria ser a ideologia dominante deste chamado processo civilizador e 

como esta população não deveria ser tratada da mesma maneira, em comparação com os 

portugueses da Metrópole, conforme a diante se pode constatar: 

 

 

A soberania de Portugal no Ultramar tem sido dominada através da história 

pelos mais altos princípios de civilização cristã. A sua ação foi sempre 

superiormente guiada por um sincero pensamento universal. No texto das 

leis e na mente dos governantes preponderava a ideia da igualdade humana e 

a aspiração geral de defender proteger e educar os indígenas. Esta realidade 

não é obliterada nem pelos costumes contrários, nem pelos abusos, nem 

pelas contemporizações a que terá sido forçada a autoridade pública pela 

pressão das circunstâncias [...]  

Os objetivos a que obedecem as suas leis e a sua administração tem 

realmente o cunho de superioridade jurídica [...] 

O Estado promulga para os indígenas onde seja ainda primitiva a rudeza, 

estatutos especiais que orientados ainda assim pelo direito público e privado 

de Portugal contemporizem com os usos e costumes que não destoem 

essencialmente da moral e dos princípios de humanidade. Aceita e auxilia as 

missões religiosas portuguesas como agentes eficazes de civilização e 

soberania e as casas de formação do pessoal para elas reconhecendo-lhe 

personalidade jurídica, e admite o livre exercício de diversos cultos sem 

embargo de submeter ao que for exigido pela soberania de Portugal. (Ponto 

II do Acto Colonial, 1930)
85

 

 

Com essa ideologia, Portugal não reconhecia a necessidade e o direito de 

autodeterminação dos povos que colonizava. A constituição de 1933 reforça ainda mais a 

ideia da colonização, ao definir como Nação Portuguesa toda a extensão do Império Colonial, 

incluindo os territórios ultramarinos, como se pode ler no 1º capítulo, Título I, da primeira 

parte do texto: 

Art. 1 O território de Portugal é o que atualmente lhe pertence e 

compreende: na Europa Portugal continental e os Arquipélagos da Madeira e 

dos Açores; na África Ocidental: Arquipélago de Cabo-verde, Guiné, São 

Tomé e Príncipe e suas dependências, São João Baptista de Ajudá, Cabinda 

e Angola; na África Oriental: Moçambique; na Ásia: Estado da Índia, 

Macau, Timor Leste e suas dependências. [...] 

Art. 3 Constituem nação todos os cidadãos portugueses residentes dentro ou 

fora do seu território, os quais são considerados dependentes do Estado e das 

leis portuguesas, salvas as regras aplicáveis do direito internacional. [...] 
Art. 8 Constituem direitos e garantias individuais dos cidadãos portugueses: 

 1º O direito a vida e integridade individual. 

 2º Direito ao bom nome e reputação.  

 3º Liberdade e inviolabilidade de crença e prática religiosa, não podendo 

ninguém por causa delas ser perseguido, privado de um direito ou isento de 

qualquer obrigação ou dever cívico. Ninguém será obrigado a responder por 

                                                           
85

 Texto do Ato Colonial: II Indígenas. Decreto Lei nº 18570 de 8 de julho de 1930, publicado no Diário do 

Governo nº 156 I série de terça-feira, 8 de julho de 1930. 
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causa da religião que professa, a não ser em inquérito estatístico ordenado 

por lei. 

 4º Liberdade de expressão de pensamento sob qualquer forma.  

 5º Liberdade de ensino.
86

 

 

Fazendo recurso à legislação portuguesa, tal como se apresenta aqui, é notório que ela é 

democrática e salvaguarda os principais direitos individuais do cidadão no plano meramente 

formal. Recorrendo a outros diplomas complementares à magna lei portuguesa, no caso a 

constituição, a prática administrativa mostrará que não existiam as liberdades tais como se 

encontram postuladas na constituição para os cidadãos nativos dos territórios ultramarinos, 

nem mesmo para a população da metrópole não havia nenhuma liberdade de expressão. A 

constituição era letra morta. Ou seja, as populações dos territórios ultramarinos, nem sequer 

poderiam ser tratados de cidadãos sem antes cumprirem com um conjunto de exigências 

legais, como fica nítido no espírito e na letra, do Decreto-Lei nº 39.666, de 20 de maio de 

1954, que estabelece o novo Estatuto dos Indígenas Portugueses de Angola, Guiné e 

Moçambique. Com a regulamentação deste Decreto-Lei, reforçou-se a divisão da população 

das províncias ultramarinas em duas categorias: os Assimilados e os Indígenas, como vinha 

acontecendo desde o início do séc. XX. 

Eram considerados indígenas todos os indivíduos de raça negra ou seus descendentes 

nascidos e vivendo habitualmente nas províncias de Angola, Guiné e Moçambique que não 

possuíam ainda os hábitos individuais e sociais para a integral aplicação do direito público e 

privado do cidadão português (Art. 2). E, no parágrafo único do mesmo artigo encontra-se o 

seguinte: “Consideram-se igualmente indígenas os indivíduos nascidos de pai e mãe indígenas 

em diferente local destas províncias, para onde, provisoriamente, se tenham deslocado os 

pais”. 

Com esta definição da categoria de “Indígena” plasmada na lei, todos os indivíduos 

nascidos nas províncias referidas na lei e que não cumpriam os requisitos exigidos não eram 

considerados cidadãos portugueses. Tal como atrás fizemos referência, o Decreto-Lei 39.666 

estabeleceu um novo estatuto do indígena, o que significa que este estatuto já havia sido 

estabelecido na legislação anterior, como aconteceu em 1926 e 1929. Porém, a nova lei 

diferenciava-se da anterior quanto à caracterização do indígena. Os hábitos individuais e 

sociais passaram a constituir condição fundamental para a cidadania, reiterando a 

                                                           
86

 Parte I: Das Garantias Fundamentais, Título I: da nação Portuguesa do Texto do Ato Colonial publicado no 
Diário do Governo de 22 de fevereiro de 1933 nos termos do Decreto nº22241 do mesmo dia e ano, submetido 
a plebiscito em 19 de março e entrando em vigor em 11 de abril de 1933. 
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possibilidade de o destribalizado ser cidadão, o que não acontecia no Estatuto de 1929
87

. Por 

outro lado, o novo diploma se refere à possibilidade de transição da categoria de Indígena à de 

“Assimilado”, passando assim à condição de cidadão português, mediante o cumprimento 

escrupuloso de requisitos exigidos por lei. Daí que qualquer nativo podia sair do seu status de 

“indígena” e tornar-se legalmente “civilizado”. 

Essas exigências, segundo o Art. 56º da lei, definiam que pode perder a condição de 

indígena e adquirir a cidadania o indivíduo que prove satisfazer cumulativamente os seguintes 

requisitos: 

a) Ser maior de 18 anos; 

b) Falar corretamente a língua portuguesa; 

c) Exercer profissão, arte ou ofício de que aufira rendimento necessário para o sustento 

próprio e das pessoas de família a seu cargo, ou possuir bens suficientes para o mesmo fim; 

d) Ter bom comportamento e ter adquirido a ilustração e os hábitos pressupostos para a 

integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses; 

e) Não ter sido notado como refratário ao serviço militar nem dado como desertor. 

Assim sendo, os direitos fundamentais postulados na constituição portuguesa referem-se 

única e exclusivamente ao cidadão e não ao indígena. O direito à educação, ensino e instrução 

não era abrangente à população nativa, salvo aqueles que conseguiam transitar à outra 

categoria e que eram um número ínfimo. 

Com essa ideia para a população considerada indígena, o Estado português deveria 

promover, usando todos os meios possíveis, o desenvolvimento das aptidões e das 

capacidades naturais dela, através de um processo civilizatório, visando à transformação dos 

seus “hábitos primitivos” e “costumes atrasados” em valores socialmente aceitos para a sua 

integração. Para o efeito, aos indígenas se deveria criar o hábito pelo trabalho
88

 e inculcar 

neles a cultura portuguesa, mediante o abandono das suas raízes culturais.  

Na verdade, o que era legitimado pela legislação era a implementação da colonização, 

onde, por um lado, estavam aqueles que se reconheciam com poderes e capacidades para 

submeter grupos e povos dos territórios por eles conquistados e, do outro lado, estavam os 

povos que se mostravam “incapazes” de resistir, pelo menos temporariamente, a esta 

                                                           
87

 Esta posição era legalmente reafirmada pelo decreto nº 12.533, de 23 de outubro de 1926, e reeditada no 
decreto nº 16.473, de 6 de fevereiro de 1929: Estatuto político, civil e criminal dos indígenas de Guiné, Angola, 
Moçambique. 
88

 O trabalho era obrigatório para os africanos. Durante o período colonial os africanos prestavam serviço 

obrigatório e sem remuneração para pagamento de imposto. 
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submissão, dada a supremacia militar e material, bem como a pressão psicológica dos 

primeiros. Isto é o que se pode confirmar nas palavras proferidas, em finais de 1954, por 

António de Oliveira Salazar:  

 

 

 

[...] o desnível das raças e das culturas, um objetivo de exploração 

econômica servido pela dominação política, a qual geralmente se exprime 

pela diferenciação entre cidadão e súbdito”. Ainda segundo este, [...] não é 

possível conceber estatuto ou condição de colônia quando é semelhante o 

nível de vida, idêntica a cultura, indiferenciado o direito público, igual a 

posição dos indivíduos perante as instituições e as leis. Não pode haver 

colonialismo onde o povo faz parte integrante da Nação, onde os cidadãos 

colaboram ativamente na formação do Estado, em termos de igualdade com 

todos os demais, onde os indivíduos exercem funções públicas e se movem e 

trabalham no conjunto dos territórios. 

“[...] raças decadentes ou, se preferem, atrasadas, a quem sentimos ter o 

dever de conduzir para a civilização – tarefa esta de formação de seres 

humanos que deve ser levada a cabo de maneira humana [...]” (apud 

ALMEIDA, 1979, p. 343). 

 

 

Nunca foi do interesse das autoridades coloniais portuguesas proporcionar aos 

angolanos o direito à educação e ensino. Portugal procurou, por via discursiva, reverter e 

mascarar a ação colonizadora em ação civilizadora, uma vez que considerava os seus valores 

e as suas crenças como sendo superiores às culturas dos angolanos. E, por esta razão, 

imbuídos de um suposto espírito humanista, julgavam ter a missão “histórica” e “divina” de 

conduzir os povos que ainda se encontravam na escuridão à luz da modernidade europeia”. 

Toda a legislação produzida neste período visava apenas justificar e escamotear a verdadeira 

essência colonial. 

Em concretização às palavras de Salazar, foram estabelecidos dois sistemas educativos 

em Angola. Um para a população branca e os assimilados e outro para a população indígena. 

Foi normatizado o ensino rudimentar destinado exclusivamente às crianças indígenas dos 7 

aos 15 anos de idade, visando a uma educação moral, cívica e física, assim como aquisição de 

hábitos e aptidões para o trabalho em harmonia com o sexo e os interesses econômicos 

coloniais.
89
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 Ver o artigo Alfredo Noré & Áurea Adão. “O ensino colonial destinado aos "indígenas" de Angola. 

Antecedentes do ensino rudimentar instituído pelo Estado Novo” in Revista Lusófona de Educação, 2003, 1, 

101-126. 
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Um conjunto de fatores condicionava o direito à educação. O primeiro destes 

condicionalismos era a legislação vigente. Tanto a constituição de 1933 quanto os demais 

diplomas produzidos posteriormente inviabilizavam o acesso ao sistema de ensino por parte 

da população nativa. Um outro problema residia no fato de que a maioria da população negra 

vivia nas zonas rurais, onde justamente escasseavam as escolas, condição sine qua non para 

que um nativo podesse mudar de estatuto social, deixando de ser considerado indígena e 

ganhar a cidadania. Segundo Isaac Paxe, entre 1940 a 1950 poucos foram os indígenas que 

ganharam o estatuto de “civilizado”. Dos 3.665.829 pretos que havia em Angola em 1940, 

apenas 23.886 eram considerados “assimilados”. Em 1950, este número aumentou para 

30.089, para uma população de 4.036.687 (PAXE, 2014, p. 50). Segundo o mesmo autor, 

citando o censo populacional de 1950, neste mesmo período o número de analfabetos era de 

3.976.267, o que correspondia a 95,9% de analfabetismo, isto é 25 anos antes da 

independência de Angola. 

 

Quadro 8. População de Angola entre 1940 e 1960. 

População 1940 1950 1960 

Branca 44.083 78.826 172.529 

Mestiça 28.035 29.648 53.392 

Preta 3.665.8298 4.036.687 4.604.362 

Total 3.738.010 4.145.266 4.830.449 

Fonte: PAXE, 2014, p. 50. 

 

Um estudo realizado pela Comissão de Informação e Pesquisa (RIC) da Conferência 

Internacional dos Estudantes (ISC)
90

 revelou que em Angola existiam, no ano de 1958, três 

anos antes do início da luta armada: 1.000 Escolas de Educação Rudimentar, com 1.275 

professores, ou seja, 1,27 professor por escola, e 57.428 Estudantes, um rácio de 1 professor 

por 45 alunos; seis (6) Escolas de Educação Técnica Elementar, com 26 professores e 483 

estudantes, um rácio de 1 professor por 18 alunos; uma Escola de Educação Normal, com 10 

professores e 266 estudantes, aproximadamente 1 professor por 27 alunos. Conforme o 

sistema educativo vigente, as escolas rudimentares destinavam-se à formação dos indígenas e 

as escolas técnicas elementares e as escolas normais eram destinadas à população branca e 
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 O referido estudo é parte de um relatório elaborado especialmente sobre Angola e Moçambique. O 
documento foi preparado para a 10ª Conferência Internacional dos Estudantes. 
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assimilada.  Das mil escolas rudimentares existentes, 830 pertenciam às missões católicas e 

170 às missões protestantes. Como se pode constatar, a responsabilidade pela educação e 

ensino da população indígena, até final da década de 1950, era totalmente da Igreja, e não do 

Governo. O anuário estatístico de Angola referente a esse mesmo ano admite que 60% desses 

estudantes eram incapazes de passar nos exames. Dos 483 estudantes que frequentavam as 

escolas técnicas elementares, somente 187 passaram no exame final e, dos 266 matriculados 

na escola normal, apenas 219 obtiveram diplomas (COSEC, 1961, p. 24), (LEITE, 2014, 

p.40).  

Citando ainda o mesmo documento, das 420 escolas primárias que existiam em Angola, 

apenas 39,2% pertenciam ao governo, com uma população estudantil majoritariamente 

europeia. O total de professores primários era de 850, o equivalente a um professor primário 

para cada 10.215 habitantes. O número dos estudantes matriculados era de 25.632, dos quais 

53,5% eram europeus, 20,9% mulatos e 25,6% negros (COSEC, 1961, p. 24), (LEITE, 2014, 

p.40) 

Em todo território angolano existiam apenas 13 escolas técnicas ou profissionais. Nove 

destas escolas pertenciam ao governo e quatro eram particulares. O número total de alunos 

que frequentavam as escolas técnicas era de 2.679, apenas 5% deste número era de africanos. 

É importante salientar que as escolas de formação de regentes agrícolas também faziam parte 

das escolas técnicas e profissionais. Até o ano 1958 nenhum africano estava matriculado nas  

escolas de formação de regentes agrícolas. 

Em todo o país, dos 1.459 estudantes matriculados nas escolas secundárias, somente 

101 eram africanos (COSEC, 1962, p. 24). Apenas estes alunos tinham acesso ao ensino 

superior que era feito na metrópole, pois nenhuma das colônias portuguesas tinha ensino 

superior antes do ano de 1962, um dos resultados das reformas educativas que tiveram como 

base a luta armada (LEITE, 2014, p.41).
91

 

O sistema educativo português para Angola reservava um ensino técnico profissional 

básico, com um programa altamente limitado e bastante seletivo, dividido em duas etapas de 

dois anos cada, que formava sapateiros, carpinteiros, serralheiros, marceneiros, pedreiros, 

entre outras profissões, destinado à população negra. Formação esta que não dava acesso ao 

ensino superior. Uns eram formados intelectualmente e outros recebiam uma formação 

técnica para suprir às necessidades da burguesia colonial. 
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 Sobre o Relatório do COSEC, existe um trabalho realizado pela historiadora Valéria Leite (Dissertação de 

Mestrado), onde faz uma análise permenorizada deste documento. 
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Segundo Amadeu Soares, então Secretário Provincial dos Serviços de Educação em 

Angola, antes de 1961 a situação da educação estava restrita aos grandes centros urbanos. Nas 

zonas rurais o governo da província não tinha uma intervenção no processo educativo, tarefa 

que se encontrava incumbida às missões religiosas. 

 

O ensino estava confinado, nos centros urbanos, às escolas oficiais e alguns 

colégios de congregações religiosas e particulares com professores 

diplomados pelas escolas de magistério primário da metrópole. Os alunos 

eram de origem metropolitana ou africana, “assimilados”; os meios 

disponíveis pelo ensino oficial eram limitados, quer relativamente ao número 

de professores diplomados quer porque as técnicas didácticas e os 

instrumentos de ensino não estavam vocacionados para as particularidades 

de um meio social diferente do da metrópole; nas zonas suburbanas e nos 

meios rurais o ensino era exercido pelas missões religiosas com uma acção 

meritória, pela sua penetração e influência nas comunidades tribais, porém, 

fortemente condicionada pela falta de meios, humanos, materiais e 

financeiros, necessários ao suporte das referidas estruturas. Na Escola de 

Formação de Professores e catequistas do Cuima (Huambo). “O sistema de 

ensino e os materiais didácticos utilizados eram os mesmos da metrópole” 

(SOARES, 1961, p. 4-5). 

 

Conforme podemos observar no quadro nº 9, que apesar das alterações que a 

constituição portuguesa registrou entre 1930 e 1951, a essência da lei orgânica não mudou. A 

separação que existia entre a Metrópole e as colônias, que passaram a chamar se províncias 

ultramarinas a partir da constituição de 1951, fazia-se sentir em grande escala no sistema 

educativo que não era o mesmo em Portugal continental e Angola. O ensino para a população 

nativa estava atribuido às missões religiosas. Este ensino era regulamentado pelo Estado, sob 

a designação de Ensino Rudimentar, mais tarde passou a chamar-se Ensino de Adaptação. 

Este sistema deixou de figurar em Angola apenas em 1961 depois dos levantamentos que 

deram início à luta armada de libertação nacional. Existiam em Angola apenas 229 

estabelecimentos de ensino primário oficial. Eram as missões religiosas que se encarregavam 

da educação dos nativos. 

Quadro 9. Situação do Ensino em Angola até 31 de dezembro de 1959. 

Modalidades de ensino Estabelecimentos Pessoal docente Alunos 

De Adaptação 

Em missões católicas 

 

1.184 

 

1.479 

 

62.652 

Primário    

Oficial 229 513 17.167 

Das missões católicas 325 543 10.324 
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL     

Das missões católicas 160 193 4.192 

Total 178 434 7.782 

FORMAÇÃO DOCENTE 2 13 325 

SECUNDÁRIO 5 132 3.523 

PARTICULAR 510 1.094 33.653 

TOTAL GERAL 2.433 4.118 138.426 

Fonte: Ministério do Ultramar de Portugal – 1959 (citado por FERREIRA, 1977, p. 84). 

 

Num estudo feito por Geraldo Nunda, conforme ilustra o quadro nº 10, até o ano de 

1960 no universo dos alunos negros matriculados no ensino primário apenas 20,4% 

frequentava o ensino oficial. A maioria dos alunos negros frequentava o ensino de adaptação 

(NUNDA, 2002, p.143). 

 

Quadro 10. Ensino Primário e de Adaptação em Luanda (1959-1960). 

Categorias Brancos Mestiços Negros Total 

Ensino oficial 2.051 1.024 633 3.708 

Ensino privado 2.246 606 816 3.668 

Ensino de adaptação _ _ 1.653 1.653 

TOTAL GERAL 4.297 1.630 3.102 9.029 

Fonte: Nunda, 2002, p. 143. 

 

No final da década de 50 do século XX, o colonialismo português em Angola já estava 

consolidado. Todos os territórios já tinham sido ocupados ou anexados havia mais de trinta 

anos. Luanda, a capital da província e consequentemente a sede do governo colonial, era a 

região mais evoluída do ponto de vista da educação e do ensino. Era na capital que se 

concentrava a maioria das escolas e dos professores, porém as estatísticas daquele período 

mostram ainda a grande insuficiência do setor de ensino. O reduzido número de escolas e 

alunos (sobretudo negros) demonstra a fraca eficiência e eficácia das políticas públicas sobre 

a educação até então implementadas pelo regime colonial. 

Segundo René Pelissier (1978), no ano letivo 1959-1960, apenas 1.449 negros 

frequentavam o ensino primário em Luanda. O ciclo primário terminava com a atribuição do 

diploma da 4ª classe. Os restantes negros frequentavam o ensino de adaptação. Poucos eram 

os negros que continuavam para o ciclo secundário. Nesse mesmo ano, apenas 110 negros 
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teriam sido admitidos no 2º ano do 1º Ciclo, contra 151 mestiços e 692 brancos. Em toda 

Angola, apenas 145 negros frequentavam o 2º ano do considerado Ciclo Preparatório para 

ingresso no Liceu, e Luanda representava 75,82% dos alunos. Quanto aos liceus, em toda a 

província de Angola, durante o ano de 1959, estavam matriculados apenas 178 negros, 120 

dos quais em Luanda. Nesse mesmo ano, foram admitidos para os exames do último ano do 

liceu (7º Ano) 80 brancos e 10 mestiços. Nenhum negro (PELISSIER, 1978, p. 354-355). 

O Ensino Superior não existia. Havia formação de nível superior para sacerdócio à 

responsabilidade da Igreja Católica, através do Seminário Maior de Luanda, onde o ingresso 

era bastante seletivo e poucos negros conseguiam ingressar, porque poucos eram os negros 

que concluíam o ensino secundário.  

O grande desequilíbrio entre o número de alunos matriculados no ensino primário e os 

do ensino secundário é a prova de que as políticas de educação implementadas visam permitir 

apenas uma escolaridade até a 4ª classe para os indígenas, e não uma educação de qualidade 

que os permitisse compreender os problemas sociais do seu tempo, o que os levaria a 

reivindicar seus direitos políticos e sociais. Pois, quanto menos escolarizados fossem os 

angolanos, melhor domínio teria o regime colonial sobre a população e o território. Até 1960, 

Angola tinha apenas 613 escolas primárias, sendo 368 particulares (incluindo as escolas 

missionárias) e 244 oficiais. 

 

Quadro 11. Estabelecimentos do Ensino Primário em 1960. 

DISTRITO OFICIAIS PARTICULARES TOTAIS 

Benguela 25 33 58 

Bié- K.Kubango 19 41 60 

Cabinda 3 13 16 

Congo ou Zaire 18 23 41 

Kuanza Norte 18 61 79 

Kuanza Sul 30 11 41 

Huambo 28 60 88 

Huila 45 23 68 

Luanda 19 53 72 

Lunda 2 9 11 

Malanje 15 28 43 

Moxico 11 10 21 

Namibe 11 4 15 
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 244 368 613 

Fonte: Estatística da Educação – 1960 Direcção Provincial dos Serviços de Estatísticas, Angola. 

 

Os números totais dos estabelecimentos de ensino primário por distrito não podem ser 

interpretados na proporção quantitativa em relação ao número de alunos. A quantidade de 

escolas não era proporcional ao número de salas de aulas e, consequentemente, de alunos 

matriculados. Existiam casos de distritos que tinham um reduzido número de escolas, porém 

tinham um elevado número de alunos. A existência de distritos com vasta extensão rural 

proporcionou a implantação de várias escolas de posto
92

, de modo que uma dezena destas 

escolas poderia corresponder a apenas uma implantada na região urbana. Esta situação 

justifica o fato de Huambo possuir um maior número de escolas primárias (88), mas Luanda 

tinha o maior número de alunos matriculados. A existência de várias missões religiosas numa 

determinada região contribuía também com o aumento de escolas primárias na região. 

No que diz respeito ao ensino secundário no final da década de 1950, em comparação 

com a década de 1930, os números registraram um acréscimo considerável. Até 1958, 

estavam matriculados no ensino secundário, em todo o território de Angola, 5.928 alunos. 

Dois anos depois, este número cresceu para 8.584, conforme a tabela seguinte, que ilustra o 

crescimento da população estudantil entre 1958 e 1961. 

 

Quadro 12. Distribuição das escolas secundárias de 1957 a 1961. 

ANO LICEUS OFICIAIS ESCOLAS TÉCNICAS 

INDUSTRIAIS/COMER. 

ESCOLAS DE 

REGENTES 

AGRÍCOLAS 

TOTAL 

1957/58 2.420 2.456 52 5.928 

1960/61 3.958 4.500 126 8.584 

Fonte: MARQUES, 1962, p. 66-67. 

 

Para além de diminuto quanto ao número total dos estabelecimentos de ensino 

secundário, a sua distribuição não era equitativa em todo território da província. Até 1960, 

Angola contava apenas com 37 escolas secundárias distribuídas entre os distritos de Luanda, 

Benguela, Huambo e Huila. 
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 Eram chamadas “Escolas do Posto” os estabelecimentos de ensino primário implantados nas aldeias, 

distantes dos grandes centros urbanos. Muitas destas escolas possuíam apenas duas salas de aulas e tinham 

um reduzido número de alunos. 
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Quadro 13. Escolas Secundárias Liceais – 1960. 

DISTRITO OFICIAL PARTICULAR TOTAL 

Luanda 2 13 15 

Benguela 1 8 9 

Huambo 1 8 9 

Huila 1 3 4 

Fonte: NUNDA, 2002, p. 146. 

 

Conforme a tabela acima, Geraldo Nunda (2002) descreve que havia em Angola 5 

liceus: Salvador Correia e Dona Guiomar de Lencastre, em Luanda, Liceu Nacional 

Comandante Peixoto Correia, em Benguela, Liceu Nacional General Norton de Matos de 

Nova Lisboa, no Huambo, e Liceu Nacional Diogo Cão de Sá da Bandeira, no Lubango. 378 

professores formavam o quadro de docentes, quer dos liceus oficiais, quer das escolas 

secundárias particulares, para um universo de pouco mais de 8.500 alunos (NUNDA, 2002, p. 

146). 

O ensino secundário era composto para além dos liceus (oficiais e particulares) de 

escolas técnicas industriais e comerciais. Nesse mesmo período, Angola contava com 16 

estabelecimentos, sendo: 3 escolas comerciais, uma industrial, uma agrícola, 5 

industriais/comerciais e  cinco escolas comerciais particulares, com o quadro docente de 279 

professores para 3.864 alunos (MARQUES, 1962, p. 65-80). 

Como podemos ver pelos números acima apresentados, as políticas públicas no domínio 

da educação, no período em análise, estavam longe de proporcionar um desenvolvimento 

harmonioso do espaço territorial da então província de Angola. Apesar da vontade de alguns 

governantes coloniais, que pretendiam criar uma mão de obra cada vez mais especializada 

para o desenvolvimento da indústria e do comércio, o quadro educativo de Angola mostrava-

se ainda precário. 

Observando a taxa de crescimento dos estabelecimentos de ensino em Angola nos 

últimos seis anos anteriores ao início da luta armada, notam-se ligeiros desenvolvimentos, 

sobretudo, a partir de 1958. Em contrapartida, o número de professores decresceu nos 

primeiros três anos. Contudo, dado o crescimento da população local, este desenvolvimento é 

pouco acentuado. Até o ano de 1961, o número total de angolanos no sistema de ensino não 

passava de 119.380. 
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Quadro 14. Situação do Ensino de 1955 a 1961. 

Anos 

Letivos 

Nº de Estabelecimentos 

de Ensino 

Pessoal Docente Alunos Inscritos 

     Matriculados Com 

aproveitamento 

 Nº Índice Nº Índice Nº Índice Nº Índice 

1955/56 1.416 100 3.651 100 75.256 100 52.485 100 

1956/57 1.516 107 2.678 74 76.305 101 38.748 73 

1957/58 1.481 105 2.677 74 91.253 121 48.044 71 

1958/59 1.705 120 3.187 87 96.229 127 52.462 99 

1959/60 1.832 120 4.043 110 117.408 156 74.627 142 

1960/61 2.133 150 3.875 106 119.380 1.588 61.636 117 

Fonte: Anuário Estatístico de 1960 e 1961 Direcção Provincial dos Serviços de Estatísticas, Angola. 

 

 

2.5 Do Início da Luta Armada Anticolonial ao Final do Regime Fascista (1961-1974) 

 

Como foi anteriormente referenciada neste trabalho, a presença dos europeus no Estado 

do Congo, data do ano de 1482. A partir do século XVI esta presença estendeu-se para o sul 

do Congo e nos séculos seguintes a penetração colonial portuguesa obdeceu duas direções: a 

primeira pelo litoral atlântico sul e a segunda seguindo o curso do rio Kwanza a montante. 

Apesar desta presença secular, o processo de ocupação efetiva e consequentemente a 

implementação da colonização aconteceu apenas no final do século XIX, depois da realização 

da Conferência de Berlim. Durante este período (1482-1885), a relação entre os portugueses e 

os africanos da região não foi de todo pacífico em todas as regiões. Registraram-se vários 

conflitos políticos, econômicos e de natureza militar. 
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O ano de 1961 é, para a historiografia de Angola, o ano do início da luta armada pela 

libertação do país do jugo colonial português. É bem verdade que os angolanos desde muito 

cedo resistiram à ocupação colonial, e esta resistência se caracterizava pelos diferentes modos 

de oposição ao regime, incluindo a reação armada muito antes da consumação do processo 

colonial. As coligações entre Congo, Ndongo e Matamba
93

 na luta contra os portugueses, 

durante o século XVI, deram lugar a várias batalhas militares, como foi o caso da de 

Angoleme-a-Kitambo
94

 em 1591. Outras batalhas tiveram lugar nos séculos seguintes, em 

todo espaço colonial. As batalhas de Ambwuila
95

, do Vau do Pembe
96

, e de Mongwa
97

 são 
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 Congo, Ndongo e Matamba são 3 dos vários Estados da região da África central que se desenvolveram no 
espaço que hoje se chama Angola. O Estado do Congo localizava-se no sudoeste da África no território que 
hoje corresponde ao noroeste de Angola incluindo Cabinda, a República do Congo, a parte ocidental da 
República Democrática do Congo e a parte centro-sul da República do Gabão. Segundo fontes históricas 
recolhidas da tradição oral a sua fundação situa-se entre o século XII e XIII da Era Cristã, por Ntinu Wene “Nimi 
a Lukeni. Na sua máxima dimensão, estendia-se desde o oceano Atlântico, a oeste, até ao rio Cuango, a leste, e 
do rio Oguwé, no actual Gabão, a norte, até ao rio Kwanza, a sul. Considerado o mais importante Estado da 
África central pré-colonial. https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_do_Kongo 
 O Estado do Ndongo: espaço político, econômico e social pré-colonial africano na atual Angola, criado por 
subgrupos dos Ambundu. Os registos escritos mais antigos acerca deste reino datam do século XVI. Ndongo foi 
assim como Matamba um dos vários estados vassalos do Estado do Congo que existiram na área habitada pelos 
Ambundu. Ele foi liderado por um rei cujo título era “ngola” (que deu origem à palavra "Angola"). 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_do_Ndongo 
 O Estado da Matamba de 1631 a 1744 foi um Estado pré-colonial Africano,localizado no que é hoje a Baixa de 
Kassange na região da Malanje província da moderna Angola. Formação política poderosa que resistiu muito as 
tentativas de colonização, vindo apenas a ser integrado em Angola no final do século XIX. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_da_Matamba 

94
 Angoleme a Kitambo é uma localidade do Estado do Ndongo onde se travou a primeira batalha militar em 

Angola pré-colonial entre o invasor português e a força coligada de 3 Estados africanos: (Congo, Ndongo e 

Matamba). Os portugueses saíram derrotados desta batalha. 

95
 A Batalha de Ambuila, ou Batalha de Mbwila, ocorreu em 29 de outubro de 1665, na localidade de Ambwila, 

entre as forças do Congo e Portuguesas, comandadas por Luís Lopes de Sequeira, e composta por 450 
mosqueteiros e duas peças de artilharia. Também havia soldados do Brasil, africanos e nativos americanos, 
bem como de Imbangala e outras forças africanas, somando cerca de 15.000 soldados. O exército congolês 
incluía um grande número de arqueiros camponeses, provavelmente cerca de 15.000, e cerca de 5.000 
soldados de infantaria pesada equipados com escudos e espadas, e um Regimento de mosquete de 380 
homens, 29 dos quais portugueses, liderados por Pedro Dias de Cabral, e foi comandado pelo próprio rei do 
Congo, D. António I, que foi morto na batalha. https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Ambu%C3%ADla 

96
 A Batalha do Vau do Pembe, frequentemente referida por massacre de Pembe ou por recontro de 

Umpungo, foi um combate travado a 25 de setembro de 1904 entre um destacamento de forças 
expedicionárias do Exército Português, comandado pelo capitão Luís Pinto de Almeida, e guerreiros cuamatos, 
sob as ordens do régulo Tchetekelo. O combate foi travado junto ao vau de Pembe, no rio Cunene, nas 
cercanias de Umpungo, e resultou na total derrota das forças portuguesas, que perderam cerca de 250 
homens, mais de metade do efetivo presente. https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_do_vau_do_Pembe 

97 A Batalha de Môngua ou Omongwa teve lugar de 18 a 20 de agosto de 1915, no sul de Angola; um exército 

Ovambo, composto principalmente de combatentes do Cuanhama, dirigidos pelo rei Mandume, se opôs às 
tropas portuguesas, comandadas pelo general Julio da Costa Pereira de Eça, onde as tropas portuguesas foram 
copiosamente derrotadas durante a insurreição do Ovambo 1914-1915. 
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apenas alguns de muitos exemplos que provam que as confrontações com uso de táticas e 

técnicas de operações militares e emprego de forças especializadas e diversificadas, de ambas 

as partes, são anteriores ao ano de 1961. Mas foi esse ano que ficou consagrado na história 

como sendo o do início da luta armada pela libertação de Angola, a partir de então muitas 

mudanças surgiram na vida política, econômica e social e, como não poderia deixar de ser, 

várias são as reformas no sistema de educação e ensino que foram introduzidas a partir desta 

ação armada.  

Procuramos analisar até que ponto a luta armada de libertação nacional influenciou no 

conjunto de reformas educativas implementadas nessa fase, num contexto político 

conturbado. Até ao momento, o ensino em Angola caracterizava-se por um sistema escolar 

rudimentar, onde a definição das idades limites para ingresso quer no ensino primário quer no 

secundário, não permitiam uma maior inserção da população indígena no sistema, para além 

das taxas excessivamente altas que pouquíssimos angolanos conseguiam pagar, atendendo ao 

que eram os rendimentos da época. Bem como, mesmo quando uma ou outra família pudesse 

reunir o valor exigido para o ingresso no ensino secundário, as vagas eram limitadas. 

Todos os homens não brancos, na idade adulta (a legislação então em vigor fixava a 

idade adulta a partir dos 16 anos) eram obrigados a pagar imposto ao Estado. Era chamado: 

“Imposto indígena”
98

. Apenas aos negros e mulatos era cobrado o referido imposto O diploma 

legislativo nº 0237 de 26 de maio de 1931, estabelece o regulamento do recenseamento e 

cobrança do imposto indígena. O mesmo documento no seu preâmbulo reconhecia que a 

prática de cobrança de impostos aos nativos era secular:  

 
“Os impostos lançados sobre os indígenas de Angola datam como tudo 

leva a crer e está averiguado dos tempos da conquista e começando com a 

designação de Tributos de sobas e Tributos de vassalagem, depois com a de 

dízimo e mais tarde com o imposto de cubata e finalmente com o imposto 

indígena que está em vigor e regulamentado pela portaria provincial nº 30 A 

de 14 de janeiro de 1920” (Diploma Legislativo nº 0237, p. 2). 

 

 

Esta prática em parte, para além da própria lei impedia a maioria dos angolanos de 

prosseguir com os estudos, pois teriam que trabalhar para estarem em condições de pagar os 

seus impostos. O não cumprimento era considerado crime e sujeito a punições severas. Com 

esta política colonial, a maioria da população mantinha-se fora do sistema educativo e 
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 Foi criado em 1920. E embora incluisse os mestiços, na pratica aqueles que pudessem provar contribuição 
industrial, estariam isentos. Justamente o novo de 1931 consolidou essa prática distinguindo os “indigenas” 
dos assimilados. 
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interessava ao regime que assim fosse, para que os indígenas não tivessem condição nenhuma 

de lutar pelos seus direitos de cidadania. O  decreto de 31 de Maio de 1887, do Ministro da 

Marinha e Ultramar,  Barros Gomes, instituiu o imposto obrigatório por habitação, que 

ganhou o nome de “Imposto de palhota”. Em Angola oficialmente era conhecido pelo nome 

de “Imposto de Cubata”. Todo homem que possuisse uma habitação por mais modesta que 

fosse, ainda que se tratasse de uma “cubata” era obrigado a pagá-lo, em géneros ou espécie. 

Os indígenas para pagar o referido imposto tinham de ter dinheiro ou prestar serviço às 

companhias que haviam sido criadas para impulsionar o desenvolvimento econômico de 

Portugal, até atingirem o montante de imposto a pagar. Uma vez que a maioria da população 

não vivia numa economia monetária, era-lhes praticamente impossível ter os montantes 

necessários para o pagamento do imposto. Tornou-se na prática, numa forma encapotada de 

trabalho forçado. Para superar esta contrariedade, os nativos eram obrigados a aceitar 

trabalhos por salários baixos, ou o cultivo de produtos que tivessem interesse comercial para 

as companhias, como algodão, sisal, para a indústria têxtil, café, milho, amendoin, mandioca e 

outros para a indústria alimentar.
99

 Os números atrás apresentados falam por si. Eles mostram 

como era caótico o sistema educativo na Angola colonial. Situação esta que não era muito 

diferente das outras colônias portuguesas em África. Perante estes fatos e muitas outras 

atrocidades e injustiças sociais vividas durante todo o período da ocupação portuguesa do 

território angolano, a escravatura primeiramente, a servidão e todas as outras formas de 

humilhação a que esteve sujeito o angolano, nada mais restava senão desenvolver uma luta 

armada contra a colonização portuguesa, situação que de certa forma veio contrariar todos os 

projetos políticos de Portugal sobre a África – que acreditava na passividade dos africanos e 

na aceitação plena das políticas públicas implementadas nas suas colônias. 

 O ano de 1960 foi marcado pelas independências de vários países africanos, por esta 

razão uma forte corrente política de nacionalistas angolanos, que há anos vinha denunciando 

as atrocidades das autoridades coloniais portuguesas, decidiu partir para uma ação armada, o 

que despertou na autoridade colonial a necessidade de encetar um conjunto de reformas 

sociais, dado o grau de insatisfação da população colonizada. 
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 Sobre o assunto ver Zamparoni Valdemir, De escravo ao cozinheiro: colonialismo e racismo em Moçambique, 

Salvador: EDUFBA, 2007. E, outros autores como José Capela, Maria da Conceição Neto escreveram sobre o 
assunto.  
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O primeiro sinal dessas mudanças que se impunham foi a abolição da lei do indigenato 

e do seu estatuto (Decreto-lei nº 39.666, de 20 de maio de 1954)
100

. A partir de 1961, 

teoricamente todos os angolanos, independentemente da raça, etnia, credo religioso ou 

formação acadêmica, passaram a ser considerados “Portugueses de Angola”. Porém, isso na 

prática não implicava uma igualdade racial ou cultural, pois, apesar da lei, as autoridades 

coloniais continuavam a não reconhecer e respeitar a diversidade cultural dos angolanos, antes 

pelo contrário, a lei impingia-lhes uma identidade alheia do ponto de vista cultural e histórico. 

O setor da educação conheceu grandes reformas que serviriam, no entender do regime 

colonial, de um tampão aos ânimos nacionalistas.  

Foi a partir daí que começou o projeto “Levar a Escola à Sanzala
101

”, concebido pelo 

Professor Amadeu Castilho Soares. Este projeto tinha como principal objetivo proporcionar à 

população rural o ensino primário baseado, sobretudo, no aprendizado da língua portuguesa 

(que muitos angolanos não aprenderam até a data da independência), aumentando o número 

de escolas com maior ênfase nas zonas rurais. Aos 7 de outubro de 1961, este projeto foi 

apresentado ao Conselho Legislativo, e adotado pelo Plano do Governo de Angola no ano de 

1962. Os dois sistemas educativos vigentes, que funcionavam em paralelo, foram unificados, 

e foi abolido o ensino de adaptação. Foi estabelecido um único sistema educativo para todos. 

Constava do referido plano, para além da unificação do sistema de educação, a massificação 

do ensino primário, o desenvolvimento do ensino secundário, a formação de professores em 

três níveis: Monitores Escolares
102

, Regentes Escolares e Professores, correspondendo a dois 

ciclos de escolaridade primária. Esta tipologia dos agentes escolares visava de igual modo à 

diferenciação do ensino primário entre as zonas urbanas e as rurais
103

. 

O projeto englobava igualmente a criação de escolas de aperfeiçoamento profissional de 

artífices e de técnicos de serviços sociais e de enfermagem, bem como a criação do ensino 
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 Esta lei foi abolida através do Decreto-lei nº 43.893, de 6 de setembro de 1961. 
101

 O termo Sanzala não tem o mesmo significado literal de Senzala no português falado no Brasil. Sanzala é 
povoação indígena africana, composta na sua maioria por cubatas (casas feitas de pau e barro, e cobertas de 
capim). Entenda-se povoação como sendo uma aldeia, o menor aglomerado populacional em Angola. in 
Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2015. [consult. 
2015-11-10 06:50:05]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/sanzala. 
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 A formação dos Monitores era ministrada em três cursos intensivos, de três meses, em regime de internato. 
No primeiro curso aprendiam a ensinar a 1ª classe e, nos seguintes, após uma revisão da experiência anterior, 
aprendiam a ensinar a 2ª classe, com base nos manuais elaborados para o efeito – Didáctica das Lições do 
Ensino Primário Rural. 
103

 O plano do Governo previa ainda o estudo e formação de séries de “vocábulos de base”, ou elementares, 
para a elaboração de textos de “português fundamental”, destinados à certas camadas da população, a 
constituição de um corpo redatorial qualificado e a realização de uma adequada atividade editorial, de modo a 
possibilitar o exercício frequente da leitura às pessoas de todas as camadas sociais da população, 
particularmente às de mais baixo nível cultural (SOARES, 1962, p. 144). 
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superior, cuja implementação se concretizou em 1962, pelo Diploma Legislativo nº 3.235 e 

pelas Portarias nº 12.196 a 12.201, proposta pelo Governo Geral de Angola e aprovada pelo 

Conselho Legislativo em sessão de 21 de abril. Nesse mesmo ano, o Ministério do Ultramar 

promulgou o Decreto-Lei nº 44.530, publicado no Boletim Oficial de Angola, nº 36. I Série, 

de 8 de setembro, pelo qual se deu a criação dos Estudos Gerais Universitários nas  Províncias 

Ultramarinas de Angola e Moçambique, fazendo parte da Universidade Portuguesa. Em 1964, 

passou a chamar-se Universidade de Luanda, e mais tarde Universidade de Angola. Os cursos 

de engenharia, medicina e agronomia eram distribuídos entre os principais centros urbanos de 

Angola, os mesmos que albergavam os liceus, com exceção de Benguela. Foram criadas 

faculdades de Engenharia e Medicina em Luanda, Faculdade de Letras na Huila e Faculdade 

de Ciências Agrárias no Huambo. Até o ano de 1966, frequentavam o ensino superior em 

Angola cerca de 600 estudantes majoritariamente de raça branca (HANDERSON, 1990, p. 

342).  

Por força do Decreto nº 44.240, de 17 de março de 1962, publicado no Boletim Oficial 

nº 13/62, sob proposta do Governador-geral de Angola, foram criadas as primeiras Escolas de 

Magistério Primário. A formação de professores do ensino primário passou a ser a mesma que 

se fazia na Metrópole. 

Em pouco tempo, assiste-se em Angola a uma explosão escolar, foram criadas várias 

escolas primárias em quase toda a extensão do território e na maior parte das cidades, e onde 

não existiam antes escolas secundárias foram criadas novas escolas. Segundo Laurindo Vieira, 

esta atitude do regime colonial português visava legitimar o colonialismo perante a situação 

que se vivia em Angola, bem como cativar apoios externos, construindo um mito de unidade e 

indivisibilidade da nação portuguesa. Para ele, a expansão do ensino correspondia de igual 

modo aos supremos interesses econômicos do colonialismo, procurando criar mão de obra 

qualificada para o mercado de trabalho e formar quadros de administração colonial para a 

difusão da ideologia colonial, através da educação (VIEIRA, 2007, p. 69). 

As mudanças sociais trazidas após o início da reinsurreição armada não foram de todo 

modo bem aceitas pelos angolanos. Embora no plano cívico todos os angolanos tenham 

passado a possuir um bilhete de identidade, documento até então exclusivo para brancos e 

assimilados, a ostentação do documento de cidadão apenas visava desnaturalizar os 

angolanos. Muitos “intelectuais”, mais do que serem portugueses, queriam antes o 

reconhecimento da sua angolanidade como forma de resistência à alienação cultural e lutaram 
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contra o “mito de homogeneidade”
104

 que unia Portugal do Minho a Timor e de Angola a 

Moçambique. O processo de homogeneização jamais existiu em todo o espaço do Império 

Colonial Português, e até mesmo em Portugal continental esta homogeneização não foi 

possível, continuando até aos nossos dias a registrar-se diferenças culturais entre a região 

norte e sul de Portugal continental. 

Vários são os discursos políticos que caracterizaram o período em análise. Políticos 

portugueses, como Adriano Moreira, realçavam o papel que Portugal desempenhou nas suas 

colônias, como sendo defensor da diversidade dos povos, da diferença e da dignidade 

humana, discurso ficticiamente humanista, quando dizia: 

 

A mensagem com que de súbito iluminamos os mundos até os seus recantos 

mais longínquos proclamou ao mesmo tempo a igualdade do gênero humano 

e a dignidade do homem independentemente da sua cor raça ou civilização, e 

impôs-nos uma maneira de estar no mundo em que o respeito pelas culturas 

alheias foi traço característico que sempre prevaleceu. (CASTELO, 1998, p. 

62). 

 

A história da humanidade registrou duas formas diferentes de humilhação do ser 

humano pelo seu congênere: uma foi a escravatura e a outra a colonização. Portugal, durante o 

longo período de permanência em África, praticou tanto a escravização quanto a colonização. 

O regime colonial português equivocava-se ao que a imposição de valores culturais e sociais 

de um povo ao outro pode ser um ato de humanismo. Procurou e forçou um processo de 

homogeneização impondo a cultura estrangeira ao nativo, desrespeitando totalmente os 

valores culturais do outro. A apropriação da língua do colonizador, em detrimento da língua 

do colonizado não pode ser entendido como um ato de dignidade humana. O regime colonial 

tratava os africanos como objetos e não como ser humanos que possuem sentimentos 

próprios, vontades próprias, desejos e ambições de toda espécie. 

 Vieira afirma: “a ideia de igualdade do gênero humano não se constrói com a 

imposição de valores de um grupo sobre outros. A verdadeira igualdade reside no fato de se 

reconhecer e respeitar o outro na sua singularidade sem imposição de critérios ou normas 

sobre a sua cultura.” (VIEIRA, 2007, p. 71). 
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 Os portugueses sempre acreditaram num império colonial homogêneo do Minho ao Timor e de Angola a 

Moçambique. Segundo os ideólogos políticos portugueses, todas as populações dos territórios conquistados 

tinham orgulho de pertencer ao grande império e de ter Portugal como a “Pátria mãe”, o que não correspondia 

com a verdade. As populações colonizadas odiavam o regime e amaldiçoavam os portugueses, por esta razão 

lutaram pela sua liberdade.  
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O discurso político do Estado Novo assumiu a forma de uma interculturalidade 

invertida, ignorou a diversidade etnolinguística dos angolanos e propagava uma suposta 

homogeneização dos diferentes povos colonizados em torno de um Portugal uno e indivisível, 

por via do processo de educação, criando políticas homogêneas entre a Metrópole e as 

colônias. Na realidade. Portugal nunca quis transformar os colonizados da Guiné ao Timor em 

portugueses com direitos e cultura igual. Essas reformas de 1961 respondem a dois niveis: à 

crescente pressão anti-portugal nos foruns internacionais – lembramos que, 1960 foi o ano em 

que a maioria dos paises africanos se tornou independente – e o início da luta armada de 

libertação nacional na Guiné e Angola. A mudança na nomenclatura: de colônias a províncias 

ultramarinas era uma farsa para querer dizer que Portugal não tinha colônia. Porém, os anos 

anteriores da colonização e as fissuras sociais que as políticas públicas coloniais tinham 

criado não permitiriam que o processo de homogeneização avançasse, ainda que essa fosse a 

pretensão do regime colonial. Apesar da criação de novas escolas e da tentativa de expansão 

escolar, foi a Igreja que mais alunos matriculou nas suas escolas, superando as escolas 

oficiais. Em 1964, as missões católicas espalhadas no território angolano inscreveram 

milhares de alunos, sobretudo nas escolas rurais. No ano seguinte, em todos os distritos 

existiam cursos para monitores. Cerca de 2.500 alunos frequentavam o curso de monitores 

escolares (SOARES, 1962, p. 13).  

Não há dúvidas de que o Plano Político e Social do Governo colonial em Angola 

constituiu uma virada nas políticas públicas da educação na Angola colonial. O sistema 

educativo ganhou consistência e expressão. Iniciou a tentativa de readaptação dos programas 

escolares à realidade local. Os números, que nos períodos anteriores não registravam quase 

crescimento nenhum de 1962 a 1973, cresceram na ordem de 400% para o ensino primário e 

500% para o ensino secundário (SOARES, 1962, p. 16). 

A situação política em Angola, caracterizada pelas insurgências de 1961 – primeiro na 

região de Baixa de Cassange, em 4 de janeiro, a seguir em Luanda aos 4 de fevereiro e mais 

tarde em quase toda a região norte, aos 15 de março –, propiciou sem dúvidas a aceleração das 

reformas políticas não somente em Angola, como nas outras colônias portuguesas em África. 

Para além da criação do ensino superior, como foi já frisado, foram implementadas outras 

políticas públicas no domínio da educação, assim como a primeira grande reforma educativa 

em todos os territórios ultramarinos aconteceu nesse período. O Decreto nº 45.908, de 10 de 

outubro de 1964, promulgou a reforma do ensino primário em todas as províncias do 

ultramar, tornando-o obrigatório para todas as crianças dos 6 aos 12 anos de idade. Foram 

elaborados novos manuais, diferentes dos anteriormente utilizados, que apenas retratavam a 
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história e a geografia de Portugal continental, sem tomar em conta os demais territórios 

“portugueses” (SOARES, 1962, p. 13).  

O novo sistema aboliu o “Acordo Missionário” que vigorava desde 1941, porém o papel 

das missões religiosas e a necessidade da sua parceria com o governo geral da província e 

com o Estado colonial prevaleceram como importantes na materialização prática de todas as 

políticas educativas implementadas nesse período. Por esta razão, os cinco anos seguintes à 

reforma foram muito produtivos, em comparação com períodos iguais nas décadas anteriores, 

como pode provar o quadro seguinte. Tomamos como referência os cinco primeiros anos da 

década de 1960 e, se considerarmos a reforma por implementada no ano de 1964, os últimos 

cinco anos desta década mostram o nível de crescimento no setor da educação, quer em 

relação ao número de salas de aulas, quer em relação ao número de professores, quer ainda na 

diversificação dos cursos de nível secundário, assim como do ensino superior. 

A partir do ano de 1964, assiste-se em quase todo o território a um crescimento do 

número de escolas e ao surgimento de alguns cursos outrora inexistentes. Apesar do 

crescimento verifcado, este não foi uniforme em todos os distritos. As regiões de maior 

concentração urbana, e consequentemente de maior povoamento branco, continuaram a ter as 

maiores e melhores escolas. Ao passo que em algumas cidades não existiam sequer liceus. 

Esta será a realidade de Angola do pós-independência. Pois os números a seguir representam 

a herança colonial no tocante à educação em Angola. Durante séculos de presença em África 

e cerca de setenta anos de ocupação efetiva, Portugal, apesar da sua vasta campanha 

propagandística de um processo civilizatório, não conseguiu criar em Angola um sistema 

educativo coerente e abrangente. Apesar da obrigatoriedade legal, a educação até certo ponto 

continuava a ser, se não tanto elitista, no mínimo seletiva. A maioria da população negra não 

tinha acesso a ela, tanto é que, de cada 100 homens adultos, apenas 15 sabiam ler e escrever 

quando se deu a independência de Angola, em 1975. Em 25 anos, apenas conseguiu superar a 

módica cifra de 10%, vale recordar que no ano de 1950, como atrás vimos, a taxa de 

analfabetismo era de 95,9%. 
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Quadro 15. Situação da Educação em Angola por número de alunos na década de 1960. 

Níveis de Ensino 1960- 

1961 

1961- 

1962 

1962- 

1963 

1963- 

1964 

1964- 

1965 

1965- 

1966 

1966- 

1967 

1967- 

1968 

1968- 

1969 

1969- 

1970 

Infantil 432 563 583 1030 1417 1615 1560 1738 2071 2484 

Primário 105781 112326 123641 153088 203377 222326 267768 203099 339681 392809 

Ciclo preparat.         12903 25137 

Secundário 7486 8417 9700 11447 12560 14632 16700 20793 16745 11321 

Técnicas 

Profissionais 

4501 5979 7807 9549 10686 12961 14783 16835 12958 9679 

Esc. Comerciais e 

Industriais 

4501 5979 7807 9549 10686 12961 14783 16835 12958 9679 

Inst. Com. e 

Industriais 

 47 105 238 383 495 588 790 913 267 

Esc. Agrícolas  144 147 192 207 178 188 241 301 377 

Artes e of.  410 337 625 498 709 1035 955 882 1393 

Eclesiásticas 610 663 573 579 687 676 712 714 831 841 

Universitário    286 418 477 607 827 1074 1570 

Form. Doc. Univ.          27 

Form. Docentes 294 188 345 566 760 936 997 1083 1147 1402 

Mag. Esc. Post. 

Escolares 

294 188 322 470 550 705 794 911 953 1177 

Magist. Primário   23 96 210 231 303 172 194 225 

Acad. Arte 130 101 175 163 258 147 227 598 253 304 

Outros  228 56 90 259 519 594 563 5326 4204 

Total 119234 129066 143469 177853 231510 255671 305759 347236 355094 425815 

Fonte: Anuário Estatístico. Angola, 1970, Direcção Provincial dos Serviços de Estatísticas, Angola (citado por 

FERREIRA, 1977, p. 92-93). 

 

O quadro nº 16 mostra quão precária era a situação educacional em Angola. Desde o 

ensino infantil até ao ensino superior, incluindo os estudantes que frequentavam cursos 

superiores em Portugal, por falta dos mesmos em Angola, o número total de alunos era de 

606.934. Deste número, um terço de alunos do ensino infantil e primário era de raça branca. A 

situação era similar no ensino secundário: cerca da metade no ensino preparatório e a maioria 

no ensino superior era população de raça branca. Estes dados não são possíveis de apresentar 

com estatísticas exatas, ou seja, muito próximas à realidade, porque, depois de abolir o 

Estatuto de Indígena, o Instituto de Estatística de Angola deixou de produzir estudos baseados 

na raça. As estatísticas anteriores ao ano de 1962 sobre a população geral de Angola e a 

população estudantil apresentavam a raça como um dos critérios de análise. Os números 



166 

 

apresentados acima baseiam-se em estimativas dos dados estatísticos anteriores (OLIVEIRA, 

2010) 

 

Quadro 16. Situação da Educação no ano letivo 1972-1973. 

Nível /ensino Infantil Primário Preparat. Liceal Técnico Artist. Eclesiast. Normal Superior 

Nº de 

Escolas 

62 5079 106 69 76 2 6 21 (5) 

Nº de Profes. 111 12.885 1.960 1.084 1.197 16 61 181 325 

Nº de 

Alunos 

3.464 525.234 40.024 18.324 13.467 587 710 2.030 3.094 

Estudantes 

em Portugal 

        1.337 

Fonte: OLIVEIRA, 2010. 

 

O novo sistema de ensino resultado das reformas iniciadas em 1962, e que se 

estenderam até 1964, permitiu o alargamento da rede escolar. O número das escolas, dos 

alunos e dos professores cresceu, mas o acesso das crianças negras ao sistema de ensino 

continuava vetada pelas barreiras da idade, e pela aplicação de outras políticas sociais que 

obrigavam a população negra a optar pelo trabalho, e não pelos estudos, para poder garantir a 

sua sobrevivência e a dos seus. Cada vez menos alunos negros frequentavam os níveis 

superiores de ensino, em comparação com a população branca. Poucos eram os alunos negros 

que concluíam os liceus e muito menos ainda aqueles que concluíam o ensino superior.  

Com o presente percurso às questões da educação colonial, chegamos ao entendimento 

de que, desde os primeiros contatos até a segunda metade do século XX, em Angola a 

educação dos nativos esteve sempre sob responsabilidade das missões religiosas, umas mais 

empenhadas do que outras, dependendo do estado de relações que estabeleciam com o poder 

colonial. Algumas missões eram mais privilegiadas do que outras. A Igreja Católica andou 

sempre de mãos dadas com o regime colonial, pese embora, em algumas ocasiões, o interesse 

do Estado colonial opôs-se aos interesses da Igreja, como justifica a expulsão de algumas 

ordens religiosas católicas de Portugal e das suas colônias, como foi o caso da Ordem dos 

Jesuítas no século XVIII. O Acordo Missionário de 1940, entre o Estado Português e a Santa 

Sé, é o exemplo deste “casamento” de interesses mútuos, reforçado pela Concordata do ano 

seguinte, com a aprovação do Decreto-lei nº 30.207, que atribuiu de forma direta toda a 
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responsabilidade da educação dos nativos às Missões católicas. A Igreja assumia, assim, uma 

função de Estado, a de “portugalizar” os nativos. A hegemonia eclesial continuava presente 

no processo de homogeneização.  

As missões protestantes jogaram um fundamental papel na educação dos nativos, 

sobretudo a partir do final do século XIX, porém as suas relações com o Estado colonial 

nunca foram estáveis. Muitos são os missionários que foram expulsos de Angola pelas 

autoridades coloniais, e algumas missões foram simplesmente fechadas e outras 

transformadas em quartéis do Exército colonial, como foi o caso da Missão Batista de 

Mbanza-Kongo, em 1961. 

Tanto as missões católicas quanto as protestantes tinham como principal objetivo o 

ensinamento do evangelho de Cristo aos povos que não tinham tido ainda contato nenhum 

com as respectivas doutrinas religiosas. É na “árdua” missão de converter os nativos ao 

cristianismo para a sua “salvação” que os missionários procuravam levar avante a 

homogeneização dos africanos. Declarando-os todos “irmãos em Cristo”, filhos de um mesmo 

“pai”, os nativos eram convencidos a apartarem-se de determinadas práticas culturais 

consideradas pecado para a cristandade, e aos poucos incorporar, aos seus hábitos e costumes, 

práticas “importadas” da Europa, o que foi moldando culturalmente os nativos.  

Não há dúvidas de que a evangelização dos nativos contribuiu muito mais na 

homogeneização dos povos de Angola do que as políticas civilizatórias do regime colonial. A 

maioria da população com idade acima de 60 anos em Angola reconhece que foram as 

missões religiosas, através de todo um processo educacional, que influenciaram a maneira de 

ser e de estar destas populações, e muito menos a cultura política portuguesa, cujas práticas 

políticas, no lugar de criar uma homogeneização, contribuíram mais para o ódio e divisão da 

população, tanto do ponto de vista da raça – brancos contra negros, com os mestiços no meio, 

que em alguns casos tendiam para o lado branco e noutros para o negro –, quanto do ponto de 

vista étnico – Ambundo contra Ovimbundo, estes contra Bakongo, gente do norte contra os do 

sul etc. Para este processo “civilizacionista”, as missões protestantes deram um grande 

contributo. Este papel é pouco reconhecido pelos portugueses, devido às más relações que 

estas missões sempre tiveram com o regime colonial, que as consideravam estrangeiras. 

As missões católicas portuguesas, também jogaram um papel importante na educação 

dos nativos dado os privilégios destas na implementação das políticas educativas coloniais. 

Na verdade, o que o regime colonial português sempre evitou, (a formação do nativo), as 

missões protestantes o fizeram. Com a implementação das missões protestantes (Batistas 

ingleses, Metodistas americanos e Congregacionais canadenses) a partir do último quartel do 
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século XIX em quase todo o País, considerável parte dos angolanos teve finalmente a 

oportunidade que o regime colonial não criou: a do direito à educação e ensino . As missões 

protestantes davam uma educação religiosa e em paralelo ensinavam a ler e escrever, bem 

como ensinavam, preparavam e orientavam a aprendizagem de vários ofícios. Como legado 

não apenas formaram uma elite intelectual angolana
105

, como constituem nos nossos dias os 

três grandes pilares do protestantismo em Angola, nomeadamente Igreja Evangélica Batista 

em Angola (IEBA), Igreja Metodista Unida (IMU) e Igreja Evangélica Congregacional de 

Angola (IECA). Com eles, foram formados muitos outros compatriotas que desde cedo 

compreenderam a necessidade de lutar contra a opressão colonial e engajaram-se nas lutas 

políticas, diplomáticas e culturais, denunciando todas as atrocidades perpetradas pelo regime 

colonial português no país e no estrangeiro. Os colonialistas sempre tiveram consciência de 

que, uma vez educados ocidentalmente, os nativos reclamariam a sua autodeterminação, por 

esta razão não se importaram com a implementação da educação para nativos na colônia. 

Contudo, não se desvaloriza, de qualquer maneira, a ação das missões católicas. Alguns 

privilegiados nativos tiveram a sorte de ser educados pelas missões católicas e, sobretudo na 

formação de sacerdotes, tanto é que muitos negros chegaram ao grau de Bispo. Para os 

nativos, estava nestas missões a única possibilidade do aprendizado das primeiras letras, 

através do chamado ensino rudimentar. A Igreja encarregou-se do ensino da língua portuguesa 

e da aritmética, das primeiras noções das ciências naturais e do evangelho para harmonização 

cultural, respondendo às exigências da colonização, que visava a um “ato civilizacionista” dos 

nativos. (MPLA, 2008, p. 42-43) 

Podemos assim concluir que muitos fatores interferiram no processo de ensino e 

educação colonial. Em todo o período anterior à luta armada, pouco ou quase nada se fez 

neste domínio. A partir da década de 60 do século XX, começa um certo engajamento do 

regime colonial (na perspectiva de poder salvaguardar os territórios sob seu controle, uma vez 

que muitos países africanos se tornavam independentes), para encetar reformas no sistema 

educativo. Porém, já se tinha perdido tempo demais, e em 14 anos muito pouco se poderia 

fazer. A população de Angola era majoritariamente camponesa. Quando se pensou na 

extensão da rede escolar, o processo beneficiou muito mais as zonas urbanas do que as rurais. 

                                                           
105 Não é uma mera coincidência o fato de os três movimentos de libertação de Angola terem sido dirigidos por 

líderes todos formados nas escolas das missões protestantes, nomeadamente Álvaro Holden Roberto, da FNLA 
(Igreja Batista), António Agostinho Neto, do MPLA (Igreja Metodista), e Jonas Malheiro Savimbi, da UNITA 
(Igreja Congregacional) 
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A nacionalização da educação não tinha sido acompanhada de medidas coerentes. As missões 

encerradas e os missionários expulsos pós os levantamentos de 1961, não tinham sido 

substituídos, criando um vazio onde já não existia quase nada. A formação de professores foi 

outro fracasso do sistema. Para o ensino oficial, os professores eram formados na Metrópole. 

Não é menos espantoso que até a década de 60 do século XX quase todos os professores do 

ensino oficial, até do nível primário, eram brancos. A formação de professores para a 

educação dos nativos – ensino rudimentar – era deficiente e sem qualidade. 

As políticas públicas, no domínio econômico e social, retiravam aos nativos incentivos 

para o ensino, uma vez que as exigências tributárias eram muito elevadas, o que os obrigava a 

aceitar qualquer trabalho para fazer face aos encargos tributários e o sustento da família. O 

pagamento de pesadas mensalidades para o ensino particular retiravam dos nativos a 

possibilidade de enviar os filhos às escolas. A guerra de libertação nacional influenciou 

também na fraca mobilidade docente e na implementação de novas escolas nas regiões onde 

se faziam sentir mais as ações militares e subversas. Com a Revolução de 25 de Abril em 

Portugal, a maior parte dos quadros da administração colonial abandonou o país, retirando-se 

uns para Portugal e outros para países vizinhos, e consequentemente o quadro de docentes 

ficou mutilado. Algumas escolas foram abandonadas, outras destruídas pela guerra, outras 

ainda sabotadas deliberadamente pela população porque, no seu entender, representavam o 

poder colonial, já que não tinham acesso a elas. É neste quadro sombrio que Angola chega à 

independência em novembro de 1975, herdando do regime colonial um país destruído, uma 

população sofrida e 85% dela analfabeta. Como seria a educação no pós-independência? 

 

2.6 A Experiência do MPLA durante o Período da Luta pela Libertação Nacional 

 

 

O ensino é uma arma poderosa para os povos que 

se querem libertar. Uma vez que a escola é um 

meio social através do qual se tem acesso a cultura, 

ela não deverá nunca estar dissociada do nosso 

objetivo cultural supremo: A libertação da pátria. 

                 Agostinho Neto, MPLA, 1970. 

 

 

À medida que a luta armada foi evoluindo no território nacional, o MPLA foi criando 

bases militares nas regiões mais recônditas, onde não se fazia sentir a influência do regime 

colonial, e chamou a estas regiões de “Zonas Libertadas”. Livres não eram. Porém, tinham 

uma relativa liberdade, uma vez que se encontravam fora do alcance das atrocidades do 
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regime colonial, a que a maioria da população estava sujeita. Para um melhor sustento e para 

garantir o asseguramento logístico nestas chamadas “zonas libertadas”, os guerrilheiros 

conviviam com a população civil, e foram aí criadas algumas escolas (MPLA, 2008, p. 269). 

Para a concretização dos princípios educacionais estabelecidos no programa mínimo do 

MPLA, foi criado um Departamento de Educação e Cultura (DEC), que tinha como tarefa 

definir as políticas de educação do movimento nacionalista que constituiriam a base do novo 

sistema educativo, contrapondo-se ao sistema colonial, considerado caduco e reacionário. Este 

departamento tinha também como tarefa definir os fundamentos políticos e ideológicos da 

instrução, da educação e da cultura para o período pós-colonial. Conforme consta nos 

documentos oficiais do movimento, as principais linhas de força para atuação deveriam visar 

em primeira instância à liquidação da cultura e da educação colonial, e consequentemente à 

reforma do ensino. Foram igualmente definidos como linhas de atuação: o combate ao 

analfabetismo; a gratuidade e obrigatoriedade da instrução primária (MPLA - Estatuto e 

Programa, 1962). 

Para o MPLA, era necessário estabelecer um sistema de educação e ensino 

primeiramente adaptado à realidade político-social da época, caracterizada pela guerra 

anticolonial, onde os educando deveriam ser política, ideológica e militarmente preparados 

para o seu engajamento na luta de libertação nacional. Foram criadas escolas para as crianças 

que nunca tinham tido a oportunidade de ir à escola, assim como criadas escolas para adultos. 

Definiram-se três setores principais como política educativa nas zonas libertadas, no 

concernente ao ensino: a formação política e militar, o ensino das ciências e da luta
106

, e um 

quadro de atividades de apoio ao ensino, a saber: a produção de bens alimentares, atividade 

política, atividade militar e atividade de lazer. 

O primeiro passo neste domínio foi a inauguração, aos 28 de fevereiro de 1963, da 

Escola de Quadros em Léopoldville, atual Kinshasa, na República Democrática do Congo. O 

principal objetivo era formar quadros políticos. Para o efeito, estudavam-se os principais 

documentos do Movimento, sua organização, estrutura e funcionamento; a luta armada de 

libertação nacional, seus fundamentos e os problemas na sua materialização; a solidariedade 

com outros povos oprimidos, o colonialismo, o neocolonialismo, o imperialismo 

internacional; a História e Geografia de Angola e de África (MPLA, 2008, p. 286).  

                                                           
106

 A luta armada contra o regime colonial português se apresentava muito difícil para os angolanos. Tratando-
se de uma luta de guerrilha contra um exército regular, exigia muito esforço e sacrifício. Daí a necessidade de 
uma formação específica com preparação política, ideológica, psicológica e militar para a luta (MPLA, 2008, p. 
287). 
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Já nessa época se pode notar quão importante era a preocupação do MPLA com a 

formação política dos seus militantes, o que virá caracterizar o pendor político e ideológico do 

sistema de instrução e ensino implementado nas suas escolas no interior do país. A primeira 

foi criada em 1964 na II Região Político-Militar (Cabinda), porém, por razões de segurança, a 

escola foi colocada numa aldeia situada no território da República Popular do Congo, junto à 

fronteira com Cabinda, e denominava-se Centro de Instrução Revolucionária (CIR). Nesta 

escola, ministrava-se, além da formação política e militar, o ensino primário, baseado em 

quatro disciplinas fundamentais: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Geografia 

(MPLA, 2008, p. 287).  

Dada a complexidade da população estudantil, que incluía crianças, jovens e adultos, 

assim como entre os adultos havia analfabetos, alguns com instrução primária e outros com 

ensino secundário ou até mesmo superior, definiu-se estabelecer três níveis de formação no 

CIR: inferior, médio e superior. É importante realçar que a componente de formação política 

tinha primazia à componente acadêmica. Para o MPLA, a formação política era muito 

importante, com vistas a criar nos seus militantes a consciência de unidade política nacional e 

patriótica. Por esta razão, até indivíduos que já possuíam grau acadêmico de nível superior 

eram obrigados a frequentar os cursos do CIR, o que motivou a diferenciação dos cursos aí 

administrados, de acordo com o grau de instrução dos militantes (MPLA, 2008, p. 288).  

O CIR jogou um papel fundamental na formação política, militar e acadêmica dos 

guerrilheiros e suas famílias. Baseando-se no princípio didático da ligação da teoria à prática, 

os alunos não apenas recebiam aulas teóricas nas mais distintas áreas do saber, assim como 

materializavam de forma prática todo o aprendizado que recebiam. Participavam da vida 

política da “base” e produziam os seus próprios alimentos, assim como para os guerrilheiros, 

como sinal de contribuição direta à luta pela descolonização do país. Os alunos mais crescidos 

participavam da defesa e da segurança das próprias instalações escolares e da base de 

guerrilha (MPLA, 1978, p.14). 

Depois da expulsão do MPLA de Léopoldville, em 1963, por divergências políticas com 

a FNLA, alguns dos seus militantes sentiram-se obrigados a procurar refúgio na República 

Popular da Argélia, que era também um dos baluartes da luta anticolonial em África. E foi em 

Argel que o MPLA criou, em 1964, o Centro de Estudos Angolanos (CEA), que tinha, dentre 

muitos, os seguintes objetivos:  

- Contribuir para a elevação do nível político e cultural das massas e dos militantes 

angolanos;  



172 

 

- Recolher e difundir material de estudo de natureza econômica, histórica, social e 

política sobre Angola;  

- Colaborar estreitamente com os movimentos políticos progressistas e organizações 

estudantis de Angola ou organizações similares ao CEA; 

- Colaborar com os movimentos políticos progressistas e organizações similares das 

colônias portuguesas e também de Portugal, instituições científicas de África, centros 

culturais e científicos estrangeiros e organismos culturais e científicos da ONU (MPLA, 1964; 

MPLA, 2008, p. 288).
107

 

A criação desse centro constituiu, para o MPLA, um dos momentos marcantes do seu 

projeto de educação, instrução e ensino. Com base nos trabalhos realizados nos domínios da 

História e Etnografia, da Sociologia e Economia, da Política e Informação, da Arte e 

Literatura, da Instrução e Educação, o MPLA conseguiu publicar, no ano de 1965, o primeiro 

manual de História de Angola, que serviu de base para o ensino da história nas escolas das 

zonas libertadas, assim como nos primeiros anos de Angola Independente. Foram igualmente 

publicados, nesse mesmo ano, os manuais de alfabetização, o de educação política e patriótica 

Vitória ou Morte!, as brochuras e boletins, como o Caderno Angola Cultura e Revolução. 

Além dos manuais produzidos pelo CEA, para a elaboração das primeiras cartilhas de 

formação política, de História da África, de Economia Política e de Sindicalismo, foram 

utilizados documentos produzidos pela Frente de Libertação Nacional da Argélia (FLN), 

assim como outros da Université Ouvrière (Universidade Operária)
108

 (MPLA, 2008, p. 288). 

A partir de 1969, houve a necessidade de separar a instrução revolucionária da instrução 

acadêmica. Passaram a ser criadas escolas propriamente ditas e não centros de instrução 

revolucionária. Para o efeito, foi realizado nesse mesmo ano o I Seminário de professores 

primários (MPLA-DEC, 1971). Esta medida é uma das resoluções saídas da I Conferência 

regional dos militantes da I e II Regiões político-militar, realizada em Dolisie de 22 a 26 de 

fevereiro de 1968. Onde se decidiu que a nova política deve suprir as necessidades da guerra 

de libertação e a formação de uma consciência verdadeuramente nacional e revolucionaria. 

Para o efeito deveriam ser criados novos centros de instrução revolucionária para a formação 

política, militar e técnica dos quadros, bem como o seu aperfeiçoamento. Porém, se deveria 

                                                           
107 Sobre este assunto ver também a tese de doutorado de Fábio Baqueiro Figueiredo. “Entre raças, tribos e 

nações: os intelectuais do Centro de Estudos Angolanos, 1960-1980”, defendida no PosAfro-CEAO-FFCH-UFBA. 
 

108
 Esta Universidade existia em Conakry, na Guiné, e era financiada pela Federação Sindical Mundial (FSM). 
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criar um organismo nacional para educação, criar e desenvolver escolas primárias e 

secundárias separadas dos centros de instrução revolucionária, e intensificar os esforços de 

alfabetização dos militantes. Nesta mesma assembleia decidiu-se igualmente transferir para o 

interior o Centro Angolano de Formação Acelerada (C.A.F.A.), colocar em regime de 

internato os filhos dos guerrilheiros e militantes no internato 4 de fevereiro, de Matsendé, na 

República Popular do Congo e nomear preferencialmente para as escolas no exterior, um 

corpo docente feminino.
109

 

Nas escolas das zonas libertadas, o aluno não limitava as suas atividades apenas ao 

processo de aprendizagem, porque era acima de tudo também um guerrilheiro, um produtor e 

um revolucionário, participando de todas as atividades da sua sociedade de forma consciente. 

Nestas escolas, não se aprendia apenas a fazer a revolução, mas participava-se efetivamente 

da revolução. Além disso, outro princípio não menos importante foi o da descentralização de 

poderes em nível da escola, pautando-se pela democracia, onde cada membro do grupo tinha 

as suas responsabilidades sociais muito bem definidas e os alunos eram chamados a participar 

na sobrevivência da instituição escolar em primeira instância e no engrandecimento do 

movimento revolucionário em segunda instância (MPLA, 1978, p.14). 

Apesar das condições difíceis vividas nas zonas libertadas, as suas escolas não deixaram 

de se preocupar com o ensino das artes: música, dança e teatro eram também ensinados no 

contexto da época, para enaltecer a cultura angolana, que havia sido menosprezada pelo 

regime colonial. Os manuais escolares com conteúdos reacionários foram substituídos por 

novos manuais elaborados pelo MPLA, cujos conteúdos se encontravam adequados ao 

contexto político, social e ideológico.
110

 

No final da década de 60 do século XX, o MPLA já contava com uma rede de escolas 

quer no interior (na primeira, segunda e terceira regiões político-militar), quer no exterior, (na 

localidade de Dolisie, na República Popular do Congo). O processo da homogeneização 

cultural por via do sistema de educação e ensino começou a ser preparado nesta altura. O uso 

da língua portuguesa no processo de educação e ensino era um problema para o MPLA. 

Conforme se pode ler num documento elaborado pela direção do MPLA em 1970, sobre a 

educação nas zonas libertadas de Angola:  

 

                                                           
109

 Ver o Relatório das decisões da I Conferência regional dos militantes da I e II Regiões, realizada em Dolisie, 

fevereiro de 1968, no seu ponto III sobre educação. 

110
 Alguns dos manuais produzidos nas zonas libertadas encontram-se na seção dos anexos.  
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“Um problema que resta pôr é aquele da língua e este tanto para a escola 

primária, sobretudo nas regiões rurais, como para alfabetização dos adultos. 
Efectivemente a grande maioria da população angolana compreende 

insuficientemente o português; somente a população urbana tem um 

conhecimento de base suficiente da língua portuguesa para poder ser 

eficazmente alfabetizada. Porém, a população urbana não excede 15% da 

população total e demais, a nossa actividade processa-se essencialmente 

junto das massas rurais. (MPLA, 1970)
111

 

 

 
Perante o problema da multietnicidade da população angolana e consequentemente o 

multilinguísmo, o ensino numa das línguas angolanas se apresentava incoerente e pouco 

funcional, pois que não satisfazia a todos. Ensinar em cada uma das línguas faladas em 

Angola se mostrava igualmente impraticável dada a escassez de quadros para fazer a referida 

cobertura docente. A língua do colonizador viria a ser escolhida para a homogeneização 

cultural no seio dos militantes e dos guerrilheiros do MPLA e suas respectivas famílias. 

Foram elaborados manuais de alfabetização em português, o que tornava o processo muito 

mais difícil e demorado, devido ao fraco domínio da língua portuguesa por parte de alguns 

guerrilheiros e total desconhecimento da mesma língua por parte de outros. Foram criados 

grupos de alfabetização compostos por oito alunos,  e instituida uma metodologia própria:  

 

A secção de alfabetização que diz respeito a um grupo óptimo de 8 alunos, 

desenrola-se de seguinte maneira: acima da lição há sempre um desenho do 

tema político. O monitor suscita o diálogo, não intervem senão em questões 

destinadas a animar o debate, ou a sublinhar um ponto essencial. O monitor 

joga então um papel importante, eficaz. A discussão é levada pelos alunos e 

eles próprios devem obter a conclusão expressa pela frase que inicia a lição. 

A vantagem deste método é interessar o aluno imediatamente ao tema, de 

integrá-lo de qualquer maneira à lição. O outro objectivo a atender é de 

retirar ao analfabeto adulto, os complexos possíveis e de reduzir a distância 

psicológica entre o monitor e o aluno[...] A própria colocação do monitor é 

importante ele deve sentar-se no meio dos alunos e nunca em posição física 

elevada, como mestre em cima da sua cadeira.
112

 

 

 

O MPLA, nas zonas libertadas já aplicava princípios de uma educação revolucionária, 

libertadora. A metodologia do processo de alfabetização a cima descrita não é diferente do 

“Método Freire”, desenvolvido pelo teórico brasileiro Paulo Freire. Este método propõe no 

processo de alfabetização a identificação de algumas palavras-chave, que são comuns no 

vocabulário dos alunos, ou seja, palavras do cotidiano do aluno relacionadas a sua atividade. 
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 Ver o documento A educação nas zonas libertadas em Angola. Edição: Casa de Angola, 1970? p. 3. 

112
 Idem 
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E destas palavras se podem desenvolver vários temas, que devem sugerir situações de vida 

comum dos membros da comunidade. Ao ensinar-se, por exemplo, “O povo luta”, o 

importante não é apenas conhecer as sílabas formadas pelas consoantes “p, v, l e t” com as 

cinco vogais.  (pa, pe, pi, pó, pu; va, vê, vi, vo, vu; la, le, li, lo, lu e finalmente, ta, te, ti, to, 

tu). Ao ensinar “O povo luta” é preciso fazer com que os alunos compreendam o conceito do 

povo, sua dimensão política, cultural, geográfica, etc. O que é a luta e porque desta luta, para 

entender o que é a colonização e ganhar a consciência da liberdade. Não é uma tarefa fácil. É 

um método que exige do alfabetizador treinamento necessário e adequado, para se alcançar os 

objetivos almejados. Por esta razão que o MPLA atribuía ao monitor maior responsabilidade 

do processo do que o próprio sistema em si. 

O sistema criado pelo MPLA não era diferente ao sistema colonial, em termos de 

estrutura, isto é, aos níveis de ensino. Comportava um ensino primário de quatro classes, 

antecedido de um ano de iniciação. Um ensino secundário de quatro anos dividido em dois 

ciclos, sendo o primeiro de dois anos, para a formação geral (chamado ciclo preparatório no 

sistema colonial), e o segundo de dois anos, também voltado para áreas de especialização 

(MPLA, s/d). 

Conforme documentos oficiais do MPLA, o DEC controlava uma população estudantil 

de mais de 5.000 estudantes distribuídos pelas 3 Regiões Político-Militar: na I Região 

(Dembos), até 1970 frequentavam a escola 2.185 alunos; no ano letivo de 1970/71, este 

número chegou a 4.000 alunos. Naquele mesmo ano, a II Região (Cabinda) matriculou 180 

alunos no ensino primário, sendo 121 na Escola de Matsendé, 16 na Escola do Depósito 

Central e os restantes 43 nas escolas de Banga e dos serviços em Brazzaville, onde estavam 

matriculados também 6 alunos do ensino secundário, dos 51 que o DEC controlava nesta 

região. No ano letivo seguinte, o número total dos alunos do ensino primário na II Região 

passou de 180 para 213, distribuídos em 3 polos do tipo regular (Dolisie, Banga e Kimpese) e 

1 polo irregular (Base Esperança). O MPLA contava nesta região com um quadro docente de 

16 professores (MPLA-DEC, 1973). 

A III Região (Leste de Angola) contava apenas com 5 professores que ministravam o 

ensino primário a 132 alunos no ano de 1970. Enquanto que, no ano letivo de 1970/71, a IV 

Região (Centro-Sul de Angola) tinha matriculado 174 alunos distribuídos pelas brigadas: 

Henda, Ngangula, 14 de Abril, 4 de Fevereiro, Sukahata e Rainha Jinga. Em maio de 1971, 

apresentaram-se ao exame da 4ª classe nesta região 85 alunos, dos quais 26 reprovaram. A 

taxa de reprovação de cerca de 30% se deve aos esforços da guerra, à mobilidade quase 



176 

 

constante dos alunos e professores para cumprimento de operações militares, o que dificultava 

em grande medida a realização plena da atividade docente (MPLA-DEC, 1971).    

Durante esse período, muitos alunos e professores também se beneficiaram de formação 

acadêmica e militar no exterior do país, sobretudo nos países do Leste Europeu, o que levava 

a constantes variações no número de escolas, alunos e professores. A formação interna nas 

condições de guerrilha era muito dura
113

.  

O Departamento de Educação e Cultura conseguiu criar uma rede de escolas nas zonas 

libertadas e na fronteira, que possibilitou às crianças de regiões onde nunca tinha havido 

escolas, uma instrução mínima e uma educação revolucionária (MPLA, 1978, p. 15). Esta 

experiência serviu de base para a formulação de princípios políticos, ideológicos, históricos e 

sociológicos que caracterizaram os princípios de base em que se assentou o sistema educativo 

da Angola pós-colonial, como veremos mais adiante.  
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 Entrevista concedida ao autor por Paulo Miguel Júnior, antigo professor da II Região Político-Militar 

(Cabinda) 
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CAPÍTULO 3 

O SISTEMA EDUCATIVO TRANSITÓRIO E A CONSTRUÇÃO DO ESTADO 

NAÇÃO NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

O segundo capítulo deste trabalho é inteiramente dedicado à análise do processo 

educativo em Angola durante a vigência do sistema colonial português. Nesse capítulo, foi 

analisado, do ponto de vista histórico, o processo evolutivo da educação enquanto conjunto de 

influências exercidas sobre homem pela sociedade, por um lado, e enquanto processo de 

ensino, por outro. O período em análise começa com a presença portuguesa no século XV, no 

espaço que veio a ser Angola, passa pelas primeiras relações estabelecidas entre os 

portugueses e as autoridades africanas, até ao tardio surgimento do processo de ensino oficial, 

que aconteceu apenas em meados do século XIX. Foram igualmente analisadas as políticas 

que o sistema colonial implementou para afastar os angolanos da sua educação e da sua 

cultura, impondo-lhes um processo de homogeneização cultural que pretendia torná-los dóceis 

aos interesses portugueses, não apenas por imposição política, mas, sobretudo, do ponto de 

vista cultural. Este processo, que teve início no século XVI, prolongou-se até ao último 

quartel do século XX, tendo conhecido diferentes fases na história da educação e do ensino 

em Angola, como se pôde constatar na análise feita ao longo do referido capítulo. 

A incursão pela história da educação e ensino no período colonial serve-nos de base 

para a compreensão da educação nos primeiros dezasseis anos da independência de Angola. A 

nossa análise centra-se, sobretudo, nas políticas de nacionalização da educação e no processo 

de politização da sociedade angolana, cuja materialização abarca um conjunto de políticas 

públicas no domínio da educação. Políticas estas que conduziram necessariamente a uma 

reforma do sistema educativo herdado do regime colonial. A construção de um novo país vai 

implicar reformas políticas estruturantes, incluindo a do sistema educativo e de ensino, cuja 

lógica, na tentativa de construção de um Estado-nação, obrigou a implementação de processos 

de homogeneização e de hegemonização política e cultural, que constituem o objeto do 

presente estudo e são tratados com maior propriedade no capítulo seguinte, embora a sua 

abordagem comece ainda no terceiro capítulo, como consequência da análise das políticas 

públicas de educação. Porém, não poderemos entender as circunstâncias políticas e sociais 

que propiciaram a independência de Angola, sem, contudo, analisar o contexto histórico, 

político e social de África, da década de 60 e primeira metade da década de 70 do século XX. 

Por esta razão, o terceiro capítulo começa necessariamente com a análise do fim do Império 
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Colonial Português em África, que tem como consequências diretas a ascensão de Angola e 

de outros países à independência. 

 

3.1 O Fim do Império Colonial Português em África e a Independência de Angola 

 

O continente africano, no seu todo, foi alvo de um dos mais hediondos sistemas 

políticos da história da humanidade: a colonização. Não se pode procurar compreender, no 

presente, qualquer fenômeno ou processo social inerente a um Estado africano sem um 

obrigatório recuo ao período colonial, que é ainda recente em toda África (menos de seis 

décadas para a esmagadora maioria dos países africanos e quatro décadas para os países 

africanos de língua oficial portuguesa). Não há dúvidas de que o colonialismo europeu em 

África foi um sistema de exploração que servia aos interesses das potências coloniais, 

atirando para o estado de quase abandono as populações africanas. Durante quase todo o 

período de vigência do sistema colonial em África, os governos coloniais pouco ou nada 

fizeram em prol do desenvolvimento social dos africanos. Somente depois da II Guerra 

Mundial, alguns governos coloniais começaram a criar serviços sociais enquadrados dentro de 

um plano de ação da política colonial. Os serviços de saúde e de educação, na maioria dos 

países africanos sob regime colonial, eram fornecidos exclusivamente para as classes 

colonizadoras, que incluíam europeus e ínfimo número da população africana, pertencente a 

uma classe que auxiliava os europeus na manutenção do aparelho colonial (RODNEY, 1975, 

p. 292).  

Até mesmo o governo português, que sempre levantou a bandeira de uma ação 

civilizadora em África, afirmando que Angola, Guiné-Bissau e Moçambique não eram 

colônias portuguesas, mas províncias do ultramar e possessões de Portugal há cinco séculos, 

até ao início da década de 1960, não tinha conseguido formar um único médico negro em 

Moçambique. Duas décadas atrás, isto é na década de 1940, em Angola, considerada jóia da 

coroa portuguesa em África, apenas cinco negros frequentavam os liceus, que correspondiam 

ao segundo ciclo de ensino secundário, conforme o sistema de educação colonial vigente 

naquele período. Enquanto que, para a Guiné-Bissau, os próprios portugueses reconheciam 

que aquele país africano tinha sido mais negligenciado do que Angola e Moçambique (Idem, 

p. 293).  

A colonização europeia, como se sabe, teve consequências nefastas para os povos do 

continente africano. O colonialismo foi muito mais do que um mero controle comercial. Com 

a colonização, os africanos haviam perdido o controle sobre os assuntos internos da sua vida 
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política, econômica e social. Perderam igualmente a capacidade de defender seus interesses de 

grupo ou de nação, perderam qualquer poder sobre os europeus e perderam o poder de 

sobreviver como unidade cultural e física. Daí a formação dos Estados africanos que hoje 

conhecemos, herdados da colonização europeia, cujos traçados não obedecem a critérios, nem 

lógicas nenhumas, senão aos interesses econômicos dos Estados europeus colonizadores. 

Segundo Albert Memmi, o golpe mais sério sofrido pelos colonizados foi serem afastados da 

história e da comunidade. Dizia ainda aquele nacionalista tunisino: “A colonização usurpa 

qualquer controlo livre, quer no que se refere à guerra quer no que se refere à paz, qualquer 

decisão que contribua para os seus destinos, para o destino do mundo e toda a 

responsabilidade cultural e social” (RODNEY, 1964, p. 323). 

 O colonialismo, na sua essência, é comum para todos os povos – embora se possa 

reconhecer que não houve em África um só modelo de colonização, e sim vários. Apesar de 

distinguirem-se cinco grandes potências coloniais (Inglaterra, França, Portugal, Bélgica e 

Alemanha), as políticas de colonização de cada uma destas potências variavam de uma 

colônia para outra, e de região para região de uma mesma colônia. Assim como variavam de 

um período para outro numa mesma região e numa mesma colônia. Porém, verdade seja dita, 

com a perda do poder político pelos africanos, o “afastamento da história”, acima 

mencionado, é consequência clara e lógica do colonialismo. Os africanos deixaram de ter uma 

participação ativa na sua própria história, que passou a ser contada pelo outro, pelo 

colonizador, ao ponto de se coisificar o africano, tratado como objeto e não como ser 

pensante. O drama da colonização fará com que, de um dia para o outro, grandes organizações 

políticas, econômicas e sociais que vinham florescendo, evoluindo na base de uma dinâmica 

interna, na maior parte dos casos perderam o poder político, suas independências e aos poucos 

partes significantes das suas culturas. 

Portugal, que iniciara a expansão marítima no início do século XV, havia conquistado, 

no final do século XIX, enormes territórios na África Austral e uma pequena parte na África 

Ocidental, e foi a última potência colonial europeia a descolonizar suas possessões, quinze 

anos depois das primeiras independências, de cerca de um terço dos países africanos.  

O nascimento e desenvolvimento do nacionalismo moderno em Angola e nos outros 

países colonizados por Portugal tem como base o contexto político geral de África do pós-II 

Guerra Mundial. A criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, e a 

realização da Conferência de Bandug, na Indonésia, em 1955, marcaram dois grandes 

acontecimentos políticos que impulsionaram a formação de organizações políticas para a 

libertação da África portuguesa. Apesar da base externa deste impulso, a gênese dos 
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movimentos políticos nestes países não pode ser dissociada do próprio regime colonial, pois, 

ccom a colonização efetiva no final do século XIX e princípio do século XX, período em que 

o território fora totalmente ocupado pelos portugueses, todos os nativos haviam sido 

denominados pejorativamente de indígenas. As populações africanas tinham sido colocadas à 

margem de todos os processos sociais e políticos, pois eram consideradas povos ainda não 

possuidores de instrução e de hábitos individuais e coletivos, sem os quais não podia haver 

aplicação integral do direito público e privado do cidadão português. Não havia, para estes 

povos, serviços de saúde nem educação, porque se entendiam como direitos da cidadania 

portuguesa. 

 Em Angola, apesar de tardiamente, a institucionalização oficial do ensino aconteceu em 

1845, porém continuava a ser a Igreja Católica que tinha a missão de escolarizar os chamados 

indígenas, segundo a terminologia política e social da época. As populações africanas não 

tinham direito ao ensino oficial. A escravatura, as limitações sociais, a humilhação a que a 

maioria da população estava sujeita, criaram um clima de insatisfação tal, que o ódio pelo 

regime colonial alimentava o desejo de liberdade. Por esta razão, movidos por estes 

sentimentos, em Angola e no exterior, começou a formação de organizações políticas com o 

objetivo de reivindicar a independência e a soberania do país (SANTOS, 2012, p. 432).  

A pressão política exercida pela ONU contra as potências colonizadoras no final da 

década de 1950 culminou com as independências, no ano de 1960, de 17 países africanos, 

colonizados majoritariamente pela França. A Inglaterra, porém, já vinha ensaiando alguns 

modelos de autonomia política para as suas colônias em África. Destes ensaios resultou a 

independência, em 1957, do Gold Coast (Costa de Ouro), que mais tarde passou a chamar-se 

Gana, em homenagem ao grande Império do Ghana, cujo auge se situa no século X. Portugal, 

porém, insistia na sua utópica política de igualdade extensiva às províncias ultramarinas, 

quando na prática eram cada vez mais gritantes as diferenças sociais entre europeus e 

africanos, e até mesmo entre os brancos nascidos na metrópole e os nascidos nas chamadas 

províncias ultramarinas (KOUASSI, 2010, p. 1076). 

No ano seguinte às independências africanas, começava em Angola a luta armada pela 

libertação nacional, o que não significa que a luta contra a colonização tenha começado nessa 

data. Desde sempre, os angolanos lutaram e resistiram contra a dominação colonial de várias 

formas, sendo que a partir de 1961, por estratégia contra a colonização, a luta passou a ter 

caráter de luta armada, como última fase da oposição ao regime colonial. Uma década antes, 

havia sido fundados vários partidos políticos, todos com o objetivo de conduzir uma luta 
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política contra o regime colonial português, uma vez que a miséria, a pobreza e sobretudo a 

humilhação eram cada vez mais presentes na vida dos angolanos.  

Surgiram, dentre muitas, organizações políticas fundadas por angolanos (cidadãos 

nascidos em Angola, independentemente da raça): o PLUAA (Partido de Luta Unida dos 

Africanos de Angola), fundado em 1953, a UPNA (União dos Povos do Norte de Angola), em 

1954, que se tornou UPA (União dos Povos de Angola) em 1958, dando ao movimento uma 

dimensão mais abrangente, abarcando todo o espaço nacional. Mais tarde a UPA se tornou um 

dos principais movimentos políticos para a libertação de Angola. Em março de 1962, uniu-se 

ao Partido Democrático Angolano (PDA), passando a constituir uma frente mais ampla, com a 

denominação de FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola). O outro partido fundado 

na década de 1950 foi o PCA (Partido Comunista de Angola), em 1955, cuja direção e parte 

considerável dos seus militantes, ao se juntarem com outras organizações políticas de menor 

expressão, fundaram em 1956 o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA)
114

. 

Anos depois, várias outras organizações políticas, que atuavam de forma clandestina em todo 

o território nacional e no exterior, foram se juntando ao MPLA. E foi o MPLA, em paralelo à 

FNLA, que dirigiu a luta armada e proclamou a independência da República Popular de 

Angola em 1975, em circunstâncias sui generis, como veremos mais adiante 

(KEBANGUILAKO, 2001, p. 21). 

No campo político, não foram apenas essas as organizações surgidas na época e que 

desenvolveram a luta contra a colonização portuguesa em Angola. Foram várias, mas 

limitamo-nos no âmbito deste trabalho apenas às duas principais (MPLA e FNLA). A terceira 

maior força política nacional, a UNITA (União Nacional para a Independência Total de 

Angola), foi fundada uma década depois, isto é, em 1966. Muitas outras organizações 

desenvolveram também a luta anticolonial, mas suas atuações foram mais no campo cultural 

do que o político, sobretudo na música e na literatura. Foram publicadas obras literárias 

denunciando as atrocidades do regime colonial, assim como, no domínio da música, foram 

produzidas obras discográficas com o mesmo objetivo. Os poetas angolanos Agostinho Neto, 

Viriato da Cruz, António Jacinto e outros destacaram-se pelos seus versos poéticos 

denunciando a miséria dos angolanos, causada pela colonização. 
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 Vários estudiosos da História recente de Angola situam a fundação do MPLA no ano de 1960. Como 

organização política usando a sigla MPLA, ela aparece nesse ano. Segundo a historiografia oficial do próprio 

partido, a aglutinação de várias forças políticas angolanas que atuavam na clandestinidade ocorreu no ano de 

1956, com o lançamento de um manifesto que orientava um amplo movimento popular para a libertação de 

Angola, como recurso para o derrube da colonização. 
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A década de sessenta do século XX foi caracterizada por um período de 

desenvolvimento econômico em Angola, em particular com o florescer da indústria nacional, 

quer a indústria extrativa de minérios quer a transformadora. No meado da década de 1950, 

para citar apenas um exemplo, os lucros globais da empresa diamantífera em Angola 

“Diamang”, nos anos de 1954 e 1955, já tinham atingido o montante do capital investido e o 

ultrapassavam em 40% (RODNEY, 1964, p. 303). Porém, a região leste de Angola, onde se 

produzia o diamante, não tinha nenhuma escola de ensino secundário e nenhum hospital 

público para a população local. Os serviços de saúde eram assegurados pela empresa 

diamantífera e exclusivos para os seus trabalhadores. O índice de analfabetismo nesta região 

era dos mais altos do país, estimado acima de 90%.  

Angola era autossuficiente em termos de produção agrícola, chegando mesmo a 

competir com outros países do mundo em termos de produção de alguns produtos, como café, 

banana, açucar e sisal para a indústria téxtil. Até a independência de Angola, o país era o 4º 

maior produtor mundial de café, que constituiu durante vários anos o principal produto de 

exportação, substituído somente em 1973 pelo petróleo. Apesar deste crescimento econômico 

bastante satisfatório, de modo nenhum este estado de desenvolvimento se refletia na melhoria 

das condições de vida dos angolanos. A população colonizada continuava a viver na maior 

pobreza e os benefícios da produção, quer agrícola quer industrial, eram canalizados para a 

metrópole e para a burguesia colonial. Não havia serviços de saúde nem educação para as 

populações locais. Dados surpreendentes mostram que, até a década de 1960, apenas 3% da 

população africana de Angola era escolarizada. Menos de 500 alunos africanos estavam 

matriculados no ensino profissional elementar, e a Escola Normal de Monitores (instituição 

que formava os professores para o ensino primário destinado exclusivamente para a 

população indígena) tinha menos de 300 alunos (VIEIRA, 2007, p. 64). 

A insatisfação da população angolana aumentava cada vez mais que se agudizavam as 

contradições entre colonizadores e colonizados; uma outra solução não restava para os 

angolanos senão partir para a luta armada. Em fevereiro de 1961, um grupo de nacionalistas 

angolanos atacou a cadeia central em Luanda, com o intuito de libertar os presos políticos aí 

encarcerados. O ato passou a simbolizar o início da luta armada. No mês seguinte, 

precisamente no dia 15, na região norte de Angola, num mesmo dia e em simultâneo, os 

camponeses rebelaram-se contra os seus patrões e foram mortos proprietários de fazendas e 

seus colaboradores, ato este que representou de fato a mudança da situação política, social e 

militar de Angola colonial. Tudo mudou a partir do levante de 15 de março de 1961. Por um 

lado, aumentou a repressão colonial, com o envio de tropas a Angola vindas de Portugal, e 
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começaram os bombardeamentos de aviação às aldeias e todas as outras localidades da região 

Norte onde se suspeitasse da presença de revoltosos. Por outro lado, estes levantes obrigaram 

o regime colonial a implementar algumas reformas políticas e sociais e a adotar um conjunto 

de medidas administrativas no país, tais como:  

- As populações foram obrigadas a deslocar suas aldeias para locais indicadas pelo 

governo colonial, para um maior controle destas. 

- Aumentou o policiamento nas zonas urbanas e a ação da polícia secreta (PIDE-DGS), 

quer nas cidades quer nas zonas rurais, o que culminou numa onda de detenções arbitrárias e 

consequente deportação para as colônias penais de Misombo e São Nicolau, nas províncias 

angolanas do Kuando Kubando e Moçamedes, respectivamente, e para São Tomé e Cabo 

Verde, fora de Angola. 

Devido a essas medidas e em reação à repressão colonial, mais da metade da população 

que vivia em zonas rurais nas províncias do Uige e Zaire foi obrigada a refugiar-se na 

República Democrática do Congo, onde permaneceu até a independência, em 1975. Neste 

país já vivia, desde as décadas de 1940 a 1960, considerável número de angolanos que, 

fugindo das atrocidades do regime colonial português, sobretudo o trabalho forçado, os 

impostos e os castigos físicos, encontravam nas grandes cidades da então colônia belga 

refúgio e oportunidade para aprendizagem de ofícios, o que não era possível do lado 

português.  

Se os acontecimentos do dia 4 de fevereiro de 1961, apesar do impacto causado no seio 

da comunidade luandense, foram minimizados pelas autoridades coloniais, alegando ser 

apenas um pequeno grupo de delinquentes que pretendiam criar desordem e apropriar-se de 

pequenos bens, a repercussão dos acontecimentos de 15 de março ultrapassou de longe os 

limites das fronteiras coloniais e abalou os pilares que sustentavam a política colonial, quando 

se afirmava que os angolanos estavam gratos pela missão civilizadora portuguesa e todos se 

sentiam bem como portugueses do ultramar. Questionado o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros de Portugal sobre a questão da descolonização das suas possessões em África, 

durante uma Assembleia da ONU, no ano de 1960, Marcello Mathias respondeu: “Portugal 

não tem colônias, Portugal tem provincias do ultramar, pois todas as suas populações são 

portugueses”.
115
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 Ver também A. E. Duarte Silva, O litígio entre Portugal e a ONU (1960-1974), análise social. Vol. XXX, 1995 

(1º), pp. 5-50. 



184 

 

Afirmação essa que acabaria de ser contestada pela ação organizada, sincronizada, 

planejada e dirigida por um dos movimentos de libertação nacional, neste caso a UPA, 

liderada por Álvaro Holden Roberto. Segundo José Freire Antunes, o levante de 15 de março 

de 1961, para além de alterar a situação política que se vivia em Angola (como mais adiante 

veremos), marcou o início do desmoronamento do Império Colonial Português em África. 

 

A insurreição desencadeada pela UPA no Norte de Angola, com a cobertura 

do Congo e o discreto estímulo dos Estados Unidos provocou o massacre de 

dois mil colonos. Salazar correu à televisão e ordenou: “para Angola, 

rapidamente e em força” [...] O Exército foi e as retaliações somaram 

rapidamete vinte mil mortos. (ANTUNES, 1980, p. 62). 

 

 

Após os acontecimentos de 4 de fevereiro e de 15 de março de 1961, aos estudantes 

angolanos em Portugal duas opções lhes eram colacadas: a primeira de ficar em Portugal com 

a perspectiva de serem obrigados a participar da guerra colonial em Angola, devido ao 

cumprimento do serviço militar obrigatório, e a segunda opção seria abandonar Portugal, em 

sinal de repúdio à guerra colonial, e juntar se voluntariamente à luta de libertação nacional 

(MPLA, 2007, p. 186).  

Porém, no lugar de intimidar a população, cada vez mais jovens angolanos escapavam 

das autoridades coloniais e emigravam para outros países de África e da Europa, para juntar 

se à luta armada contra a colonização portuguesa. Em 1961, cerca de uma centena de 

estudantes angolanos que se encontrava em Portugal a frenquentar ensino superior nas três 

universidades portuguesas daquela época: Coimbra, Lisboa e Porto, organizou uma fuga, 

saindo uns de carro e outros de barco. O primeiro grupo atravessou a fronteira portuguesa 

com a Espanha e chegou a Paris sem constrangimentos. Um outro grupo composto por 45 

jovens, foi detido na localidade de San Sebastien pelas autoridades da Espanha, cuja ditadura 

era aliada de Salazar. Depois de um interrogatório pela polícia espanhola este grupo foi 

liberado, graças a intervenção do governo dos Estados Unidos de América, a pedido de um 

missionário protestante, Jacques Beaumont, de nacionalidade francesa que era um dos 

responsáveis da CIMADE, organização não governamental de ajuda aos refugiados (MPLA, 

2008, p. 186-187).  

Os Estados Unidos de América que já apoiavam a UPA, pretendiam potenciar aquela 

força política com quadros nacionais, o que justifica a intervenção do seu governo no 

processo de libertação dos jovens estudantes detidos na Espanha. Apesar das inúmeras 

dificuldades de então, cada vez mais, nos últimos tempos até 1961, aumentava o número de 
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africanos nas universidades portuguesas, sob o patrocício das congregações religiosas, uma 

vez que as colônias não dispunham de nenhuma universidade (MPLA, idem).  

Para muitos ideólogos portugueses, os acontecimentos de 4 de fevereiro e de 15 de 

março de 1961, não passavam de ações terroristas perpetradas por um grupo de delinquentes 

sem nenhuma visão política aparente e que não visavam, de modo nenhum, a objetivos 

políticos e muito menos reivindicações independentistas. Apesar da evolução política da 

África no início da década de 1960, em alguns círculos portugueses não se acreditava na 

possibilidade de uma reivindicação política vinda de angolanos reclamando a independência 

de Angola. Acreditava-se muito mais numa conspiração estrangeira, resultado de conflitos de 

ordem econômica na disputa de espaços e mercados, próprio do regime capitalista, como se 

pode ver nas palavras de Reis Ventura em sua obra Sangue no Capim Atraiçoado, quando 

escreve: 

 
Quem suficientemente conhece o caso de Angola já não pode ter quaisquer 

dúvidas sobre as origens e determinantes do terrorismo. São perfeitamente 

conhecidos os mentores e patrocinadores da agressão. Sabe-se quem 

comanda, estimula e paga. E está completamente desacreditada e destruida a 

lenda inicial dum movimento nacionalista. Para todos se tornou claro que se 

trata de uma invasão estrangeira, financiada por estrangeiros e inteiramente 

sobordinada a interesses e desígnios estrangeiros. (VENTURA, 1963, p. 16). 

 
 

É evidente que, passados cerca de cinco séculos de contatos diretos entre europeus e 

africanos da África tropical, mais de um século e meio desde que foi abolida a escravatura no 

mundo, mesmo com exemplos de coragem e determinação que muitos africanos demostraram 

durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, combatendo lado a lado com seus 

colonizadores contra o exército nazista, e não obstante a proclamação das primeiras 

independências dos países africanos, a maioria da classe política portuguesa,  vivendo sob 

ditadura desde 1926, não acreditava na capacidade dos angolanos de se organizarem 

políticamente e conduzirem uma luta pela independência do país. Esta tendência tem uma 

explicação: os portugueses não aceitavam e não consideravam os saberes endógenos 

africanos. Para eles, os africanos não tinham nenhum preparo para encarar a vida e tinham 

consciência de que quase nada haviam ensinado, pois nunca se preocuparam com a educação 

destes, por isso, não viam neles a possibilidade nem a capacidade de organizar uma luta de 

libertação. Os africanos foram, durante todo o periodo da colonização, desprezados, 

minimizados e tratados como seres dependentes dos europeus. 
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Adolfo Casais Monteiro, escritor português citado pelo senador brasileiro Arnon de 

Mello, disse a propósito:  

 

O branco nunca pensou que o negro fosse gente. Ignorante da civilização 

dele, sempre se julgou superior, como continua a julgar-se ao pretender 

ainda hoje que os negros “não estão em condições de se governar”. Mas 

como pode um branco, conhecendo a secular incapacidade de sua raça para 

fazer da África outra coisa que não seja um território de exploração, supor-se 

capaz de governá-la? Pelo fato de dominá-la? Essa é, precisamente, a maior 

razão para os negros quererem libertar-se desse jugo. Pois se o branco nada 

fez para tornar o negro igual a si, onde está a sua superioridade?
116

 

 

Essa era uma visão quase que generalizada. A classe política portuguesa era de uma 

ingenuidade tal, que confundia o discurso sobre a ação colonizadora de Portugal em África, 

mesmo com todas as atrocidades desta colonização, com uma missão civilizadora e até 

mesmo divina, “a de levar a luz” aonde ainda não existia e dar a vida a quem não a tinha (na 

sua visão), e que os africanos deveriam ser gratos a Portugal e aos portugueses. 

Rapidamente o evoluir da situação em Angola e nas outras colônias provou o contrário. 

A suposta incapacidade organizacional dos africanos que dominava a ideologia colonial 

portuguesa aos poucos se tornara “terrorismo”. Aqueles que eram vistos como incapazes de se 

organizarem passaram a ser chamados de terroristas. Portugal se sentiu na necessidade de 

acelerar as reformas políticas nas suas colônias, pois a situação se tornara insustentável. Estas 

reformas, porém, pretendiam manter os africanos sempre subjugados. Uma das medidas 

políticas tomadas pelas autoridades coloniais portuguesas foi a abolição da lei do indigenato e 

do seu respectivo estatuto, conforme acima se analisou.  

Portugal sempre defendeu a ideia de que era a potência colonial que melhor se adaptou 

aos trópicos e que do Minho ao Timor Leste e todas suas possessões de África constituíam um 

único Estado português, conforme consta na Ato Colonial de 1933 alterado em 1951, onde 

eram respeitados todos os direitos políticos e culturais, e a única missão portuguesa era a de 

civilizar os povos que não tinham conhecido ainda civilização nenhuma, como afirma um 

grande “intelectual”, homem da política moderna portuguesa, Adriano Moreira, quando dizia: 

 

A mensagem com que de súbito, iluminamos os mundos até aos seus 

recantos mais longínquos proclamou ao mesmo tempo a igualdade do género 

humano e a dignidade do homem independentemente da sua cor, raça ou 

civilização, e impôs-nos uma maneira de estar no mundo em que o respeito 

                                                           
116 Arnon de Mello: Portugal e suas Colônias de África, Brasília: Senado Federal Centro Gráfico, 1974 p. 47. 

Disponível em http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/222404/000024733.pdf?sequence=3. 
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pelas culturas alheias foi traço característico que sempre prevaleceu. 

(VIEIRA, 2007, p. 71). 

 

Segundo Arnon de Mello (1974, p.15), esta ideia de um direito natural de Portugal foi 

defendida pelo seu representante à XXVIII sessão da Assembleia Geral da ONU realizada em 

1973, quando dizia: “ Portugal é pela própria natureza da sua tradição histórica e vocação um 

país que sempre se dedicou à tarefa de unir raças, religiões e culturas e de eliminar as 

diferenças que separam os homens”. 

 Os países africanos colonizados por Portugal apresentam um índice de aproximação 

maior com a cultura europeia em comparação com as outras potências colonizadoras, que nem 

sequer a língua ensinaram aos povos colonizados. Não foi bondade dos portugueses querer 

transmitir sua cultura, mas foi uma imposição política da cultura portuguesa e a total negação 

das culturas africanas. Até mesmo os nomes dos africanos foram trocados e lhes foram 

impostos nomes europeus. O uso das línguas africanas era proibido e todas as práticas 

culturais africanas negadas, o que contradiz o discurso acima. Nunca houve, nas colônias 

portuguesas, a dita “igualdade de gênero”, e em nenhum momento a dignidade do homem 

africano e as suas culturas foram respeitadas. O que houve foi uma imposição da cultura 

portuguesa aos angolanos, conforme consta do Relatório da Comissão Especial do Conselho 

de Segurança da ONU sobre os territórios ultramarinos de Portugal, apresentado em 1961, 

citado por Arnon de Mello, no qual se pode ler: 

“A fundamental insatisfação do povo decorre da relação essencialmente 

colonial entre os territórios e Portugal, que objetiva impor à população 

indígena a cultura e a cidadania portuguesas e que nega oportunidades para o 

desenvolvimento de sua personalidade e a realização de suas aspirações. 

Enquanto Portugal insiste em afirmar que os territórios são províncias 

ultramarinas, a maioria dos habitantes indígenas não tem os mesmos direitos 

civis e políticos dos habitantes de Portugal, e em muitos dos territórios eles 

têm sido submetidos à prática de trabalho forçado" (MELLO, 1974, p. 9).  

 

 

O fim do estatuto do indigenato, por si só, não repôs a dignidade nem o respeito às 

culturas africanas. Ele foi uma consequência da luta armada, e a ideia de uma igualdade de 

gênero humano não pode ser confudida com a imposição cultural de um povo sobre o outro, 

tal como acontecia em Angola e nas outras colônias de Portugal. 

Ainda no campo social e sempre no âmbito das reformas políticas, foi aprovado um 

decreto sobre o sistema educativo, que abolia o anterior, subdividido em um sistema de 

educação oficial (a cargo do governo colonial) e outro para os africanos (a cargo da Igreja 
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Católica), passando o sistema de educação a ser único para todos: brancos e negros, 

assimilados e indígenas (categorias sociais que deixaram de existir oficialmente no ano de 

1961, consequência direta do início da luta armada contra o regime colonial). Portugal 

precisou de apenas seis meses para começar a introduzir reformas políticas que vinham sendo 

solicitadas há vários anos. Foi necessário um levante armado e violento, que ceifou milhares 

de vidas humanas e provocou graves danos materiais, sobretudo aos fazendeiros, para que 

reformas políticas começassem (ainda que fictícias).  

No domínio da educação e ensino, as medidas mais importantes tomadas pelo regime 

colonial foram, como já nos referimos, para além da abolição do Estatuto de Indigenato e  da 

unificação do ensino oficial com o rudimentar: a implementação de um ensino primário de 

quatro classes, antecedidas de uma classe pré-primária; a manutenção das escolas de artes e 

ofícios; a implementação de um ensino preparatório de dois anos entre o ensino primário e o 

secundário, os liceus (SANTOS, 1998, p. 509) 

Essa atitude, porém, visava apenas ludibriar os angolanos e a comunidade internacional, 

e passar uma imagem de um Portugal uno e indivisível, quando na realidade a segregação era 

uma prática corrente no seio das populações das colônias. A reforma política não foi nada 

mais senão o reforço e legitimação da colonização, pois os tempos tinham mudado de fato e 

Portugal tardou a adaptar-se às mudanças políticas e sociais ao nível do continente africano e 

ao nível do mundo, uma vez que a colonização estava condenada ao desaparecimento pela 

Organização das Nações Unidas. 

Apesar da reforma da educação, que pregava politicamente uma educação para todos, na 

prática os africanos passaram a ser encaminhados para o ensino profissional, com vistas a 

formar mão de obra semiprofissional para atender aos interesses econômicos de Portugal. 

Neste mesmo período, foi implementado o ensino superior em Angola, com a introdução dos 

Estudos Gerais Universitários no ano de 1962, visando à formação de uma burguesia de nível 

superior que deveria expandir a ideologia colonial, estabelecendo uma forte classe de 

dirigentes coloniais locais para a perpetuação da máquina e do sistema colonial. 

Com essas políticas, o regime colonial pretendia, através do novo sistema de educação, 

usar a escola para a integração dos angolanos e proporcionar a cidadania portuguesa, ao 

contrário do que a maioria da população colonizada almejava, que era o direito à cultura e 

tradições africanas, cada vez mais banido com a ideia de formação da cidadania portuguesa. 

Mesmo reconhecendo a heterogeneidade cultural dos angolanos, a cidadania portuguesa 

deveria ser construída pelo processo de anulação cultural africana (línguas, costumes, 

tradições) e assimilação da cultura portuguesa. 
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Por outro lado, uma vez que o regime colonial criara no passado um estatuto social 

diferenciado para os africanos letrados, com o novo sistema educativo resultante das reformas 

na política colonial, e com a criação de novas escolas nas zonas urbanas e rurais, até mesmo 

onde antes nunca houve escola, o país viveu, nos anos seguintes a 1961, uma explosão escolar 

em toda a dimensão territorial. A procura e o interesse dos angolanos pela escolarização 

aumentaram neste período, porque também o regime colonial passou a preocupar-se mais com 

a escolarização dos angolanos, sobretudo no ensino primário e na formação profissional de 

nível básico, e mais tarde foram criadas as escolas industriais, para formação de técnicos 

industriais de nível médio, sempre visando a interesses coloniais. A educação foi, enfim, um 

forte aparelho ideológico para a colonização. 

As reformas não produziram para Portugal os resultados esperados pelo regime 

colonial. Os anos seguintes a 1961 foram de um recrudescimento da luta armada, levada a 

cabo pelo MPLA e pela FNLA. Nas outras colônias de Portugal, nomeadamente na Guiné-

Bissau e em Moçambique, tinha-se iniciado igualmente a luta armada, e Portugal vivia uma 

situação política e militar difícil. Metade do orçamento anual do Estado Português passou a 

destinar-se às Forças Armadas, para manter o controle político e militar das colônias. As 

operações militares em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique provocavam imensos desgastes, 

quer materiais, quer humanos. Os jovens portugueses de sexo masculino, quando podiam, 

saíam de Portugal, fugindo da convocação para o serviço militar em África, de onde muitos 

não regressavam à metrópole (MELLO, 1974, p.33).  

Segundo dados da ONU, entre os anos de 1961 e 1970, o Exército Português aumentou 

o seu efetivo em Angola de 20.000 para 60.000, e de 25.000 em Moçambique para 60.000 

também, tal como em Angola. Até 1974, Portugal tinha cerca de 142.000 soldados em África, 

cerca de dois terços do efetivo total das Forças Armadas Portuguesas, que era de 218.000 

militares, o que encarecia a manutenção do sistema. Somente para citar um exemplo, no ano 

de 1972, o orçamento militar de Portugal foi de 459.400.000 dólares americanos (MELLO, 

1974, p. 34). 

Os esforços da guerra colonial criaram uma grande instabildade política na metrópole 

por um lado, e por outro, a falta de uma democratização interna em Portugal, devido ao 

regime fascista de Salazar, que ainda prevalecia até meados da década de 1970, continuado 

por Marcelo Caetano,  contribuiu para um estado de instabilidade política, social e militar. Em 

abril de 1974, um grupo de militares portugueses, influenciado pelo Partido Comunista 

Português e procurando reverter a situação política de Portugal, perpetrou um golpe de estado 
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por meio de uma revolução que ficou conhecida como Revolução dos Cravos (MPLA, 2008, 

p.141).  

A história da Primeira República em Angola, em todas suas esferas (política, econômica 

e social), e sobretudo a referente aos seus primeiros quinze anos, não pode ser compreendida 

sem um profundo conhecimento da história do ano de 1974, marcado por estes 

acontecimentos de 25 de abril, também conhecidos como Movimento dos Capitães, e a 

sequência de outros ao longo do ano e no decorrer do ano seguinte até a independência, em 

novembro de 1975. A compreensão de tudo o que aconteceu em Angola nos primeiros anos 

da sua independência não pode ser completa se não se compreender, antes, a situação do país 

desde o 25 de abril de 1974, e todo o processo da descolonização de Angola. 

Angola era a maior e a mais rica colônia portuguesa em África. O processo da sua 

descolonização não foi igual ao de nenhum outro país africano, mesmo se comparado com as 

outras quatro ex-colônias de Portugal (Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e 

Príncipe). As contradições neste processo eram de uma complexidade tal, que ultrapassaram a 

capacidade de Portugal gerir a transição do poder político em Angola. Das cinco ex-colônias 

portuguesas, foi a única que tinha três movimentos políticos disputando o poder. As 

contradições entre os três movimentos eram tão profundas que impediam a unidade numa 

frente comum. Estas contradições podem ser entendidas desde a base social de cada um dos 

movimentos à ideologia política por eles optada, e consequentemente os apoios políticos 

recebidos do exterior, que, no contexto da Guerra Fria, dificultavam o diálogo e a unidade 

entre os angolanos (CORREIA, 1991). 

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) era majoritariamente formado 

por angolanos de origem urbana (sobretudo de Luanda), dirigido por uma classe política de 

angolanos cuja maioria era mestiça de cor (filhos de pais brancos portugueses e mães negras 

africanas), instruídos em Luanda e na metrópole, e contava com um grande apoio militante da 

população angolana de etnia ambundo, falantes da língua kimbundu e majoritariamente de 

confissão religiosa católica e metodista – e tinha também a simpatia das populações da 

província angolana mais ao Norte, o enclave de Cabinda, região onde se realizaram as 

primeiras ações militares de guerrilha, e era ajudado pela então União Soviética, de quem 

recebia apoio ideológico e militar. Ao passo que a FNLA, Frente Nacional de Libertação de 

Angola, principal movimento de libertação que rivalizava o espaço político com o MPLA até 

finais da década de 1970, tinha a sua base social nas populações de etnia kongo, falantes da 

língua kikongo, majoritariamente de origem social camponesa, e religiosamente protestantes 

batistas, dirigida por angolanos instruídos no Congo-Belga, país onde se haviam exilado e 
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onde o movimento foi fundado, apoiado militar e ideologicamente pelos Estados Unidos da 

América. A UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, fundada no Leste 

de Angola em 1966, era formada na sua maioria por povos de etnia ovimbundu, falantes da 

língua umbundu, dirigida por classe política de origem camponesa e educada sobretudo pelas 

missões protestantes do centro de Angola, e uns poucos fora delas e na metrópole, recebia 

apoio da China (KEBANGUILAKO, 2001). 

A base étnica que constituía as origens desses movimentos por si não era o maior 

handicap para ultrapassar as contradições políticas entre eles. O maior problema residia nas 

ideologias políticas importadas das três maiores potências mundiais: a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), os Estados Unidos da América (EUA) e a República Popular 

da China (RPC), que sustentavam o MPLA, a FNLA e a UNITA, respectivamente. Estas 

potências (com a exceção da China) utilizavam os governos e os territórios de outros países 

africanos para canalizar o apoio político, financeiro, material e militar aos movimentos de 

libertação de Angola. O envolvimento da URSS, dos EUA e da China no caso de Angola 

colocou na mesma esfera de disputa política os governos da República Democrática do Congo 

(ex-Zaire), da República do Congo-Brazzaville e da República da África do Sul, para além da 

Zâmbia e da Tanzânia. O processo de independência de Angola criara rivalidades políticas ao 

nível internacional e até mesmo ao nível do continente africano. Pois alguns governos 

africanos apoiavam um movimento e outros governos apoiavam outro. Como a luta armada 

pela libertação exigia uma retaguarda segura para as bases logísticas e de treinamento militar, 

os governos dos países que fazem fronteira com Angola, de acordo com o movimento de 

libertação angolano que apoiavam, consideravam-se amigos ou inimigos e alguns, como a 

Zâmbia, mantinham uma posição de neutralidade, apoiando ora o MPLA, ora a UNITA 

(KEBANGUILAKO, 2001). 

Outras contrariedades no processo da descolonização de Angola vêm do próprio 

colonizador, que se encontrava dividido entre políticos e militares, entre a esquerda e a direita, 

entre os favoráveis à descolonização e os favoráveis apenas a uma autonomia política relativa, 

entre os simpatizantes e apoiantes de um ou de outro movimento. Foi um processo complexo 

e difícil de gerir. A pergunta que queremos colocar aqui é a seguinte: Que relação tem o 

processo da descolonização de Angola com a educação na Primeira República? 

É preciso conhecer o contexto político, econômico, social e militar em que se realizou a 

transferência do poder político em Angola (se assim se pode entender, uma vez que não houve 

em Angola transferência do poder; Portugal pura e simplesmente abdicou das suas 

responsabilidades, tendo deixado um vazio no poder, quando fez a declaração oficial da sua 
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saída de Angola). Saber em que circunstâncias Angola ascendeu à independência, qual era a 

situação social do país, da região e do mundo, para se entender o porquê da opção política 

feita pelo MPLA e, por consequência desta opção política, as bases para o estabelecimento do 

novo sistema educativo. Desta maneira, poderemos entender certamente quais eram as bases 

ideológicas das políticas de educação durante a Primeira República.  

Muitos estudiosos da guerra colonial portuguesa e da história da colonização de 

Portugal apresentam a Revolução de 25 de Abril de 1974 como consequência direta das lutas 

de libertação em África. Porém, deve-se entender que Portugal ainda continuava com um 

regime político arcaico, que na Europa já tinha sido eliminado em países como Alemanha, 

Itália e Espanha, e os regimes políticos corporativos eram ditaduras que repremiam a 

liberdade das populações, desrespeitando todos os direitos civis dos povos. A pergunta que 

muitos fazem: Será a luta armada nas colônias a principal causa da Revolução de 25 de Abril 

e que proporcionou o fim da colonização? Ou a Revolução dos Cravos terá uma outra causa, 

sem a qual a descolonização não seria possível?  

É nosso entender que as guerras coloniais influenciaram a origem do 25 de Abril. 

Embora não sendo a única influência, o desgaste das tropas portuguesas era cada vez maior a 

medida que a guerra prosseguia. Embora, entre 1973 e 1974, no caso de Angola, Portugal já 

tivesse a situação política e militar quase sob seu controle, uma vez que, era cada vez menor o 

número de ataques militares dos guerrilheiros, quer do MPLA quer da FNLA, contra as tropas 

portuguesas dentro do território angolano, na Guiné-Bissau e em Moçambique a situação era 

contrária.   

Segundo Aniceto Afonso (2009), para além das dificuldades que Portugal enfrentava 

relacionada à crescente falta de quadros e tropas, para enquadramento de efetivos cada vez 

maiores, as Forças Armadas Portuguesas debatiam-se ainda com a questão da dificuldade de 

aquisição do armamento e equipamento nos mercados fornecedores, dado o isolamento cada 

vez maior do regime português na comunidade internacional, por sanções impostas pela ONU 

devido a sua persistente política colonial. Em paralelo a estas dificuldades citando ainda o 

historiador português: 

 
 “A intensidade do conflito não conheceu paragens, sendo cada vez mais 

largas as zonas abrangidas pela atividade operacional e cada vez mais 

intensos os confrontos militares, especialmente em Moçambique e na Guiné, 

onde o Exército português perdia progressivamente a sua capacidade de 

iniciativa. Toda esta situação se refletia negativamente no moral e estado 
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psicológico das tropas, dando lugar a um progressivo desânimo e ao 

questionamento dos fundamentos do conflito”.
117

 

 

A luta armada em Angola estava ficando cada vez mais enfraquecida, devido aos 

desgastes, quer físicos quer psicológicos, dos guerrilheiros, e começavam a surgir problemas 

de várias ordens dentro dos movimentos de libertação nacional. Problemas estes que 

culminaram com a criação de facções dentro dos movimentos, ainda nesse ano de 1974, como 

foi o caso do MPLA, que ficou dividido em três: MPLA de Agostinho Neto, MPLA de Daniel 

Chipenda e MPLA de Mário Pinto de Andrade. Por outro lado, o enfraquecimento da luta 

estava de igual modo ligado ao poderio militar cada vez maior das tropas coloniais. O uso da 

aviação aplicava golpes fatais aos guerrelheiros, que ficavam sem uma retaguarda segura, e 

sem moral, com a completa destruição das suas bases de apoio pelos bombardeamentos da 

Força Aérea Portuguesa, que algumas vezes usava bombas de tipo “napalm” 

(convencionalmente de uso proibido, devido ao seu grau de destruição, que afeta igualmente o 

meio ambiente). Não é demais recordar que Portugal era membro da OTAN e contava com o 

apoio desta organização militar na formação da sua tropa. Para Aniceto Afonso, não há 

dúvidas de que, a guerra colonial que Portugal desenvolveu em África entre 1961 e 1974 é a 

causa principal dos acontecimentos de 25 de Abril de 1974.
118

 

Por outro lado, como atrás frisamos, os esforços da guerra colonial afetavam 

grandemente a economia portuguesa, criando vários problemas sociais no seio da sua 

população. Os problemas políticos dentro de Portugal metropolitano eram tão complexos, 

devido à diversidade de opiniões políticas, na maior parte das vezes asfixiadas pela ditadura 

salazarista, que estas divergências se podem confirmar na maneira como o Governo português 

e o Movimento das Forças Armadas conduziram o processo da descolonização de Angola. Por 

outro lado, o governo português cada vez mais vinha sofrendo a pressão da comunidade 

internacional, que exigia a descolonização da África portuguesa, como muitas vezes os 

próprios portugueses chamavam ao conjunto das suas cinco colônias. Todos estes fatores 

jogaram importante papel no processo que motivou a Revolução de 25 de Abril. A luta de 

libertação nacional levada a cabo pelos movimentos nacionalistas em Angola, Guiné-Bissau e 

Moçambique provocou, para os portugueses, um desgaste psicológico tal, que, por menor que 

fosse o dano causado nas colônias, a sua repercussão na metrópole ganhava uma amplitude 
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maior, porque a guerra colonial não se justificava mais, as independências africanas já eram 

fatos consumados. Para Aniceto Afonso (2009), são as Forças Armadas Portuguesas que 

encontraram a solução do problema político, pondo fim ao regime do Estado Novo.  

 

As Forças Armadas Portuguesas, para enfrentarem a guerra colonial, 

organizaram, mantiveram, empenharam e sustentaram forças de dimensões 

jamais utilizadas por Portugal. O esforço exigido ao país, em meios 

humanos, materiais e financeiros, não tem paralelo em toda a sua história... 

Finalmente, no limite de subversão da sua própria identidade, prestes a 

reincidirem na humilhação de serem constituídas em responsáveis únicas de 

um erro político, souberam criar dentro de si próprias um movimento que 

pôs a claro o erro do regime. E como o regime fez desse erro condição da 

sua sobrevivência, não restou às Forças Armadas outra solução que não 

fosse pôr fim ao regime. As Forças Armadas compreenderam então que o 

erro da guerra colonial escondia o erro mais vasto da existência do próprio 

regime.
119

 

 

As principais autoridades políticas de Portugal, após o 25 de abril, na véspera da 

independência de Angola tinham posicionamentos políticos opostos. O General António 

Spínola, nas vestes de Chefe do Estado, havia elaborado um projeto de descolonização de 

Angola que não incluía uma independência total e imediata, como os africanos queriam, mas 

uma transição faseada para uma autonomia, e com a possibilidade de a ONU fiscalizar as 

eleições antes da independência. Esta proposta havia sido aprovada pela Junta de Salvação 

Nacional em agosto de 1974. O Major Melo Antunes, Ministro sem pasta, se desdobrava em 

contatos com os líderes dos movimentos de libertação e Chefes de Estados africanos, fazendo 

alianças e acordos visando a um projeto de descolonização para Angola mais célere, nos 

moldes do processo de Moçambique, ao contrário da posição do Chefe do Estado e à margem 

do que seria tarefa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares, que muitas vezes se 

sentiu afastado deste processo. Lisboa parecia um barril de pólvora política, onde as diversas 

tendências da “revolução” tomam posição e, no teatro político, vão se sucedendo umas após 

outras. A batalha se travava entre os independentistas e os autonomistas (SANTOS, 2013, p. 

495). 

O projeto de Melo Antunes, que era partilhado com a Comissão Nacional da 

Descolonização, previa uma transição de dois anos e a ida às urnas para a eleição de uma 

assembleia constituinte, da qual participariam não somente os movimentos de libertação 

nacional que haviam combatido o regime de armas em punho, mas todas as forças políticas de 
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Angola, incluindo as recém-formadas (FRESDA, FRA, FUA, MDA, MDIA etc.), assim como 

a criação de um órgão regulador de contenciosos entre os dois Estados, através de comissões 

mistas negociais (MARQUES, 2013, p. 16). Enquanto isso, no seio do Movimento das Forças 

Armadas, as grandes patentes militares estavam divididas entre os que apoiavam o projeto de 

Spínola e os que se opunham a ele. 

Os movimentos de libertação (FNLA, MPLA, UNITA), por sua vez, negavam 

categoricamente a possibilidade de uma transição para autonomia política, exigiam uma 

independência total e sem recurso a um período de transição superior a um ano. E em 

unânime negavam a participação de outras forças vivas da nação no processo de 

descolonização, acusando-as de grupos fantoches e sem representatividade nacional. Entre a 

FNLA e o MPLA, cada um se achava no direito de ser o único representante do povo 

angolano e, por conseguinte, o interlocutor direto com as autoridades coloniais. 

O processo de transição de Angola à independência partiu mal e muito confuso. Por um 

lado, estavam as divergências políticas dos governantes e dos militares portugueses e, do 

outro lado, as divergências entre os três movimentos de libertação nacional – e, como se não 

bastasse, havia ainda as divergências internas no seio dos movimentos. Perante tantas 

divergências (que já não eram poucas), e acrescidas aos interesses do imperialismo 

internacional, do capitalismo mundial e da guerra ideológica entre o Ocidente e o Leste 

Europeu, no âmbito da Guerra Fria, Angola havia se tornado num verdadeiro campo 

estratégico de batalhas ideológicas. 

Todos esses conflitos (interno e externo) exigiram dos movimentos de libertação 

alianças políticas que condicionaram o destino dos angolanos nos anos seguintes à 

independência. A opção política e ideológica feita pelo MPLA foi condicionada aos 

compromissos assumidos e aos acordos assinados como forma de pagamento pela ajuda 

recebida para conquistar o poder político em Angola. O MPLA se tornara refém dos seus 

próprios aliados. Na maior parte dos casos, para não dizer em todos, os governos africanos e 

suas forças políticas são reféns (políticos, ideológicos e econômicos) do imperialismo 

internacional, seja ele capitalista ou socialista, como era o caso durante a vigência da 

bipolarização mundial. 

Ao discutirmos a educação em Angola, recorremos ao processo político da 

descolonização, porque ela não pode ser entendida fora do sistema político. A educação, por 

si, é uma política do Estado. E o Estado deve ser entendido como um todo e não como parte 

de uma unidade. Se o presente é condicionado pelo passado, então, o passado recente de 

Angola explica o porquê de certos acontecimentos, posicionamentos políticos, certas 
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situações e atitudes. Sem dúvidas que o futuro de Angola teria sido diferente se não fosse o 

MPLA a proclamar a independência nacional em novembro de 1975. Jamais seria igual se 

tivesse sido a FNLA a conquistar a independência, pois as alianças políticas e ideológicas de 

um eram opostas às do outro. Jamais optaria a FNLA pelo socialismo científico como via de 

desenvolvimento político, econômico e social de Angola. A construção de um Estado 

socialista em Angola não constaria dos seus objetivos de governação, e daí o sistema de 

educação em Angola seria outro e não aquele que o MPLA implementou. Sistema esse que 

visava à formação do homem com o objetivo de construir a pátria socialista. Se a ideologia 

política do partido que governava o país era a marxista-leninista, é porque o MPLA chegou ao 

poder graças à ajuda que recebeu da URSS e de Cuba, principalmente. 

É nosso objetivo, nesta parte do trabalho, mostrar por que foi implementado aquele 

sistema e não outro. Quais eram os objetivos que visava alcançar a educação a curto, médio e 

longo prazos. E quais os resultados alcançados nesta fase do processo político angolano. 

Como atrás já nos referimos, os anos de 1974 e 1975 foram determinantes para o futuro 

de Angola e dos angolanos. Na tentativa de se encontrar uma via que pudesse satisfazer a 

todos os envolvidos no processo angolano, foram realizados grandes esforços político-

diplomáticos entre o governo português, os movimentos de libertação e governos de alguns 

países africanos. 

No dia 27 de julho de 1974, o General Spínola havia anunciado finalmente o direito à 

independência das colônias africanas e reconheceu ter sofrido pressão da comunidade 

internacional para fazê-lo. Esta imposição da comunidade internacional ao Chefe de Estado 

português, contrária às suas pretensões, se pode confirmar no documento que ele havia 

encomendado a Veiga Simão, no qual constava o seguinte: “[...] a interpretação constitucional 

do Conselho de Estado de 17 de Julho do programa do MFA sobre a descolonização se 

identificava com o que muitos países, especialmente os do Terceiro Mundo e do bloco 

comunista faziam da resolução 1514 aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 14 de 

Dezembro de 1960: a independência como consequência forçada e única da 

autodeterminação.”
120

 

A ONU já havia definido, no ano de 1960, que todos os países ainda sob regime 

colonial deveriam ser descolonizados e, para a ONU, entendia-se como descolonização a 
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independência e não outras formas de autonomia política, como acontecia em alguns casos, 

cuja autodeterminação não passava de mera formalidade e os países continuavam dependentes 

das suas antigas metrópoles. Para provar que Portugal estava em convergência com a posição 

da ONU, o governo português elaborou um documento no qual iniciaria as negociações com 

os movimentos de libertação, propondo uma trégua imediata e anistia aos presos políticos, e a 

comunidade internacional seria convidada, na qualidade de observadores do processo de 

descolonização. No entender de Portugal, este plano somente resultaria se contasse com o 

apoio dos Estados Unidos da América e das democracias ocidentais, da União Soviética, da 

OUA (ou alguns países membros), do Vaticano e da ONU (MARQUES, 2007, p. 44).  

Como podemos ver, o caso angolano começa na nascença ligado a vários interesses a 

nível mundial. A internacionalização do processo de descolonização, que se achava viável, 

viria a tornar complexa a sua materialização. Pois o choque de interesses estrangeiros em 

Angola, no lugar de ajudar, atrapalhou o processo. Perante esta situação, não é demais 

lembrar que a maior potência econômica e militar da região austral de África tinha muitos 

interesses econômicos em Angola. A República da África do Sul, que ocupava ilegalmente a 

Namíbia, tinha construído no território angolano uma central hidroelétrica (Barragem de 

Ruacaná), que fornecia energia elétrica ao território namibiano, importante para a economia 

sul-africana. Por isso, era mais um Estado a ter em conta no processo. 

O presidente Spínola queria conduzir pessoalmente o processo e tinha a FNLA como 

movimento predileto para governar Angola depois de dois anos de transição, ao passo que, em 

Angola, o Almirante Rosa Coutinho, o número um na hierarquia governativa portuguesa em 

Angola, era um comunista assumido, tendo pertencido quando jovem ao Partido Comunista 

Português (PCP), nomeado para dirigir a Junta Governativa de Angola (JGA), não comungava 

os mesmos planos de Spínola e tinha o MPLA de Agostinho Neto como movimento único e 

de pleno direito para a governação de Angola independente. Além do Almirante Rosa 

Coutinho estavam na Junta Governativa outras altas patentes, como o General Altino de 

Magalhães, Chefe do Estado-Maior das FAP em Angola, que gozava muito da simpatia dos 

EUA, considerado sensível, inteligente e liberal pelos americanos. Outro General que gozava 

de simpatia e apoio norte-americano era Silva Cardoso, Comandante da Força Aérea, que 

frequentara o curso de generais nos EUA e era casado com uma cidadã descentente de Nova 

Jérsia. Estes dois últimos eram opositores a Rosa Coutinho na Junta Governativa de Angola. 

As divergências no seio do governo português não se encontravam apenas no nível da cúpula 

governamental na metrópole, mas também ao nível da administração local, ou seja, da Junta 

Governativa de Angola. 
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A primeira medida que Rosa Coutinho havia tomado, como sinal do processo de 

descolonização, foi a desmobilização de todos os recrutas locais, o que representou uma 

redução significativa do número de soldados das Forças Armadas Portuguesas (FAP) em 

Angola, por um lado, e um aumento do efetivo militar dos movimentos de libertação, por 

outro, já que, ao ser desmobilizado, a maior parte deste efetivo ingressou nos movimentos de 

libertação. Situação semelhante ao do efetivo militar de raça negra e de soldados brancos 

nascidos em Angola, que abandonaram as FAP e distribuíram-se entre os três braços armados 

dos movimentos de libertação: ELNA, FAPLA e FALA. 

A coexistência de vários grupos armados, uma vez que não poderiam ser todos 

considerados exércitos convencionais, com a exceção das FAP e do ELNA, aliada às 

divergências políticas e ideológicas, provocara em Luanda um clima de tensão, e diariamente 

se registravam distúrbios e confrontações armadas entre as forças dos diferentes movimentos. 

Lojas eram saqueadas, casas incendiadas, homens mortos por brigas políticas e ajustes de 

conta, patrulhas do Exército português alvejadas a tiro. Nos bairros periféricos de Luanda, 

eram montadas barricadas a qualquer hora e em qualquer ponto da cidade, para revistar e 

identificar pacatos cidadãos, presos uns e assassinados outros, sobretudo quando identificados 

como pertencentes ao movimento político contrário. Era o caos do sistema. As autoridades 

coloniais não mais conseguiam garantir a segurança dos cidadãos. A euforia pela 

independência levava cidadãos negros a fazer justiça com as próprias mãos, como ajustes de 

conta aos cidadãos brancos por alguma atrocidade praticada no passado. O recolher 

obrigatório decretado a partir das 21 horas não era respeitado, sobretudo pela população 

branca. Somente nos meses de julho e agosto de 1974 tinha morrido em Luanda cerca de uma 

centena de pessoas, com mais de 500 feridos nestas atrocidades (MARQUES, 2013, p. 47). 

No final do mês de agosto de 1974, devido à insegurança em Angola e sobretudo na 

capital, Luanda, muitos cidadãos portugueses começaram a deixar o país. Os cidadãos negros 

eram impedidos de comparecer aos seus locais de trabalho pelas forças militares dos 

movimentos de libertação, visando sabotar a economia do país. Muitas empresas e fábricas 

foram obrigadas a fechar suas portas. Os cidadãos cabo-verdianos (que gozavam de um 

estatuto político diferenciado dos angolanos) foram expulsos dos muceques
121

 e exigiam às 

autoridades coloniais o seu regresso a Cabo Verde. A emissora nacional se tornou um campo 

de batalha ideológica e de propaganda política emitida por todas as partes. A Rádio “Angola 

Livre”, da FNLA, e a Rádio “Angola Combatente”, do MPLA, exigiam a independência 
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imediata de Angola, incitando os militares negros e brancos nascidos em Angola a desertar 

das fileiras das FAP e juntarem-se aos movimentos de libertação, assim como incitavam a 

população a não mais continuar a trabalhar para os portugueses, alegando que era chegado o 

fim da exploraração pelos brancos. A situação tinha se tornado bastante crítica, com muitas 

mortes de um lado e de outro.  

Desde que se iniciara a guerra colonial em Angola, morreram 3.423 soldados 

portugueses, menos da metade em combate. Entre os meses de maio e agosto de 1974, 

morreram mais soldados portugueses do que durante todo o ano anterior, ou seja, em 1973 

(MARQUES, 2013, p. 49). 

Quando politicamente se pensava que a guerra estava a chegar ao fim, na prática os 

números das confrontações com mortes, feridos e prisões provavam o contrário. As 

autoridades coloniais tinham perdido o controle da situação em Luanda. A Junta Governativa 

de Angola procurou estabelecer contatos com o MPLA e a UNITA, para pôr cobro a esta 

situação. Rosa Coutinho não contatou a FNLA, pois ele não nutria nenhuma simpatia pelo 

movimento de Holden Roberto. Pelo contrário, tinha um sentimento de desprezo pela FNLA, 

devido à humilhação e as sevícias a que esteve sujeito quando fora capturado pelas tropas da 

UPA (FNLA), em agosto de 1961, e levado como prisioneiro de guerra a Kinshasa, onde fora 

apresentado publicamente nu, com uma corda atada ao pescoço, dentro de uma jaula, como se 

de um animal se tratasse. Independentemente da sua condição de esquerdista e comunista, o 

Almirante tinha motivos de sobra para favorecer o MPLA, em detrimento da FNLA, numa 

luta pela conquista do poder em Angola. 

Depois da visita de Kurt Waldheim, Secretário Geral da ONU, a Lisboa, em agosto de 

1974, Spínola chamou Rosa Coutinho à capital portuguesa, para pôr em marcha o seu plano 

de descolonização. O Almirante informara ao presidente Spínola que era urgente congregar os 

brancos, o MPLA e a UNITA contra a FNLA, para evitar que o presidente do Zaire, Mobutu 

Sese-Seko, interferisse no processo angolano. Mobutu já era uma figura de referência no 

dossier Angola, por ter dado todo apoio necessário à sobrevivência da FNLA. Para recordar, a 

UPNA, mais tarde chamada UPA, e depois a FNLA foram todas fundadas na República do 

Congo, que se chamou mais tarde Zaire. E era no Zaire que a FNLA tinha as suas bases de 

apoio logístico e de treinamento dos seus militares, assim como a sua sede política. Por isso, 

não tinha como colocar de fora deste processo o presidente zairense, como era o desejo de 

Rosa Coutinho. Em contrapartida, Rosa Coutinho não se surpreendeu quando recebeu do 

presidente português a resposta de que: “Com o MPLA não podemos contar porque só recebe 

ordem de Moscovo” (MARQUES, 2013, p. 53). 
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Duas figuras fundamentais do poder político português: o presidente da República de 

um lado e o governador de Angola (podemos assim considerar) do outro, com posições 

políticas diametralmente opostas. Como eles, toda a classe política portuguesa era dissonante 

em relação ao processo de descolonização de Angola. Quando associadas estas divergências 

às dos movimentos de libertação de Angola, estavamos perante todos os condimentos para o 

processo não dar certo, pois não havia consenso para a independência de Angola. Mas foi 

neste estado de turbulência política que o país alcançou sua independência. Spínola, 

preocupado com o MPLA, não gostaria que Angola caísse nas mãos de um partido marxista. 

Rosa Coutinho, por sua vez, tencionava passar o poder ao MPLA, para isolar a FNLA, que 

tinha apoio do Zaire e dos Estados Unidos da América, e não gostaria jamais que Angola 

entrasse na órbita dos EUA. 

As altas patentes militares das FAP em Angola reuniram-se duas vezes com o líder da 

UNITA, primeiro para propor a Jonas Savimbi uma aliança estratégica com o MPLA de 

Agostinho Neto, contra a FNLA, a pedido do líder da Junta Governativa de Angola. Dois 

meses depois, os mesmos militares propuseram a Savimbi uma aliança com a FNLA e o 

MPLA de Chipenda, contra o MPLA de Neto, considerado ultramarxista (idem, p. 56). As 

autoridades portuguesas desdobravam-se em contatos governamentais de um lado, e em 

contato com os militares do outro. O presidente de Portugal, por sua vez, depois de contatos 

com Richard Nixon em junho, com Léopold Senghor (presidente do Senegal) em julho, e Kurt 

Waldheim em agosto, aos 14 de setembro de 1974 encontra-se Spínola com o presidente 

Mobutu, do Zaire, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, onde foi elaborado um plano de isolar o 

MPLA de Neto e passar o poder à FNLA. Rosa Coutinho, Costa Gomes e outros ministros 

socialistas que faziam parte do governo tomaram conhecimento deste encontro pelo jornal 

(idem, p. 57). Segundo Pezarat Correia (1991), o encontro do Sal foi envolvido ainda de 

maior mistério do que o realizado três meses antes em Lajes, (Açores) com o presidente 

Nixon. Do Sal não foi divulgado oficialmente nenhum comunicado, nem um relatório sobre o 

que se tratou entre Spínola, Mobutu e Holden Roberto (CORREIA, 1991, p. 87). De acordo 

com Witney Schneidman (2005), constava deste plano o afastamento do MPLA de Agostinho 

Neto da cena política, devendo ser eliminado da corrida ao poder em Angola, devido ao seu 

caráter ultramarxista em relação às outras duas facções do mesmo movimento: a de Daniel 

Chipenda e a de Mário Pinto de Andrade (SCHNEIDMAN, 2005, p. 253).  

A situação de Angola era tão impressionante que não existiu outra igual em África.  

Nem mesmo a situação da Namíbia em 1990 envolveu tantas nações e facções, como foi o 

caso de Angola. Quer do lado do colonizador quer do colonizado. Depois dos contatos do 
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presidente Spínola, foi a vez do Ministro sem pasta Melo Antunes, de Fernando Reino, 

representando o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e Pezarat Correia, o responsável pelo 

MFA em Angola, encontrarem-se em Argel (Argélia), no dia 18 de novembro, com Agostinho 

Neto, que se fazia acompanhar de Henrique Teles Carreira (Iko), Paulo Teixeira Jorge e 

Afonso Van-Dúnem Mbinda, figuras políticas muito importantes do MPLA, e que se 

tornaram governantes de destaque na Primeira República, ocupando postos de Ministro da 

Defesa, para o primeiro, e Ministro das Relações Exteriores, para os dois últimos, em 

mandatos diferentes. Foi neste encontro que ficou definida a colaboração do MFA no reforço 

político e militar ao MPLA, de modo a ser prepoderante no futuro. E foi igualmente neste 

encontro que se arquitetou o plano de Alvor, que propunha a exclusão dos portugueses de 

Angola no processo, assim como foi descartada a possibilidade de eleições em Angola antes 

da independência, a pedido de Neto. O presidente Agostinho Neto sabia que não tinha apoio 

popular suficiente para ganhar as eleições em Angola. Por isso, para conquistar o poder 

político, deveria tomar outro rumo, outra estratégia, diferente de eleições livres (idem, p. 116). 

Depois da desmobilização dos recrutas e a massiva deserção dos soldados negros, as 

FAP se tinham fragilizado. O ELNA era o único verdadeiro exército quanto à organização, 

número de efetivo, formação militar e material bélico, em comparação com as FAPLA e as 

FALA. Esta situação preocupava as autoridades portuguesas, uma vez que a FNLA era muito 

mais hostil e radical com os portugueses do que o MPLA. Muitos dirigentes do MPLA 

haviam vivido e estudado em Portugal e tinham ainda parentes vivendo em Portugal. Alguns 

dos dirigentes portugueses tinham sido colegas de escola de certos dirigentes do MPLA, além 

do fato de considerável número de dirigentes do MPLA era de raça branca ou mestiça. Daí 

que os portugueses, para além das questões ideológicas (sobretudo os comunistas e 

socialistas), nutriam maior simpatia pelo MPLA por estas razões, observando-se também que 

a esposa de Neto era branca de nacionalidade portuguesa e os filhos de Neto haviam nascido 

em Portugal. Era todo um conjunto de fatores de ordem objetiva e também subjetiva que 

determinava a simpatia de Rosa Coutinho e alguns generais portugueses pelo MPLA de Neto, 

ao contrário de Spínola e de outros generais, que não tinham nenhuma simpatia pelo MPLA 

de Neto, por este ter apoio de Moscovo. Todo o conjunto dos elementos que constituíam 

fatores determinantes de apoio ao MPLA pela ala de Rosa Coutinho, eram os mesmos fatores 

que constituíam, para a maioria dos angolanos, razões de descrédito ao MPLA 

(KEBANGUILAKO, 2001, p. 72). 

Conforme Marques (2013), o encontro dos responsáveis pelo MFA e pela Junta 

Governativa em Argel com Neto tinha sido programado com o maior sigilo possível, porém 
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as atitudes dos portugueses em Luanda denunciavam claramente qual era o seu 

posicionamento em relação aos movimentos de libertação. Numa declaração pública feita pela 

FNLA via rádio, denunciaram os intentos do dirigente da Junta Governativa de Angola e dos 

do MFA. Sabia-se que Vitor Alves, Melo Antunes e Costa Gomes, todos membros influentes 

do governo português (onde o ministro sem pasta Melo Antunes era considerado o mais 

esquerdista e defensor do Terceiro Mundo), partilhavam com Rosa Coutinho o favoritismo 

pelo MPLA de Neto. A declaração feita pela FNLA dizia:  

 

Aceitar a continuidade desta corja de bandidos [referindo-se a Rosa 

Coutinho e os dirigentes do MFA] é ter a certeza da guerra civil. Correr com 

eles para Lisboa é assegurar o direito do povo dirigir os seus próprios 

destinos [...] Essa canalhada não está a trabalhar para nós, as provas de que 

dispomos são claras e esclarecedoras dos compromissos por eles assumidos 

e que se resumem a entrega pura e simples da nossa terra e do nosso povo ao 

imperialismo internacional. (MARQUES, 2013, p. 112). 

 

 

De fato, segundo Marques (2013), essas provas existiam e a FNLA as tinha. Estava 

mais que provado o plano de favorecimento do MPLA pelas autoridades portuguesas. A 

declaração da FNLA, que foi considerada por Rosa Coutinho como uma declaração de guerra, 

sublinhava mais adiante que Angola não poderia se submeter ao marxismo dos dirigentes do 

MPLA, que haviam frenquentado as universidades portuguesas, cujos benefícios os soldados 

que lutavam verdadeiramente na mata pela libertação de Angola não tinham.  

 

Todos nós conhecemos certas camadas africanas negras que sempre viveram 

no seio dos privilegiados do colonialismo, mas hoje querem o comunismo. 

Para quê? Durante a época colonial trairam o povo angolano e agora querem 

trair o próprio colono que os levou à condição que hoje ocupam... Os 

comunistas de Luanda [...] querem impor ao povo esta hierarquia, em que 

ficaram paulatinamente sentados no topo a exercer o domínio e o poder pelo 

qual nunca quiseram cobardemente lutar. (Idem, p. 112). 

 

É evidente que Angola seria entregue ao imperialismo internacional, como dizia a 

declaração da FNLA. Será que havia outra alternativa naquele momento para o país escapar 

das garras do imperialismo internacional? De certo que não. Com o MPLA ou com a FNLA, 

qualquer que viesse a ser o movimento que conquistasse a independência nacional não teria 

condição nenhuma para governar Angola sem intervenção estrangeira. Esta era a realidade 

político-social da época. Em pleno período da Guerra Fria, em que o Ocidente e o Leste se 

guerreavam por mais espaço e, consequentemente, a expansão da ideologia marxista por um 

lado e a contenção desta expansão por outro, Angola não escaparia deste destino. As 
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evidências deste fato estão em primeiro lugar no contexto político daquela época caraterizado 

pela Guerra Fria. Segundo, pelo conjunto das riquezas naturais que Angola possui. Em 

terceiro lugar pelo posicionamento estratégico de Angola no continente africano, 

encontrando-se na transição entre duas regiões importantes da África (África Central e África 

Austral). 

A declaração da FNLA por pouco não dá lugar a uma guerra entre este movimento e as 

tropas coloniais, pois Rosa Coutinho orientara ao General Altino de Magalhães, Chefe do 

Estado-Maior das FAP em Angola, para que ordenasse ao Comandante do Comando 

Operacional de Luanda (COPLAD), Correia Dinis, a destruição da sede da FNLA em Luanda, 

por uma companhia de comandos. Esta ordem não foi executada porque Correia Dinis temia a 

represália que a sua tropa sofreria no Norte e no Leste, regiões sob controle da FNLA. Além 

disso, Holden Roberto encontraria justificativa para retomar as hostilidades – até aqui, era o 

movimento melhor armado e preparado para a guerra (situação que iria mudar rapidamente). 

Nenhum dos movimentos tinha o desejo de partilhar o poder com o outro. Embora essas 

declarações nunca tenham sido públicas, nos encontros sigilosos que cada um deles realizava 

com os seus aliados, esta questão nunca esteve esquecida. Agostinho, reunido com emissários 

de Fidel Castro, de Cuba, confessou que não tinha nenhum desejo de partilhar o poder com a 

FNLA. Temia as eleições, tendo descartado esta possibilidade para o MPLA, porque tinha 

pouca representatividade no país, porém, carecia de um poderio militar para tomar o poder 

pela força das armas. Tinha simpatizantes em Luanda e em Cabinda, região onde desenvolveu 

a guerrilha desde 1966, mas em número inferior aos outros movimentos. A FNLA tinha uma 

base étnica muito forte na região norte de Angola e a UNITA tinha ao seu lado a maior etnia 

de Angola, os ovimbundu, que geograficamente espalham-se desde o Centro ao Sul de 

Angola.  

O pedido de Neto foi aceito pelos cubanos. Mas era a União Soviética que deveria 

fornecer o apoio militar. A partir de dezembro de 1974, Moscou elaborou um plano de 

abastecimento de material bélico ao MPLA, que passava pelo Congo-Brazzaville, através do 

embaixador da URSS naquele país, Evgeni Afanasenko.  

O governo do Congo, do presidente Marien Ngouabi, que havia apoiado o MPLA 

durante a guerrilha, era o único governo comunista da região, e era do interesse de ambos, e 

sobretudo da URSS, que Angola fosse governado por um partido marxista. Com o apoio de 

Rosa Coutinho, os primeiros aviões vindos do Congo-Brazzaville com armamento 

começaram a aterrisar em Luanda em dezembro de 1974, sob o olhar impávido da Polícia de 

Segurança Pública (PSP), cujo comando não dependia do COPLAD. O Comandante 
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Alamendra, que havia substituído Correia Dinis no COPLAD, ordenara aos comandantes dos 

fuzileiros navais e da Polícia de Segurança Pública, no sentido de se deslocarem ao aeroporto 

e conferir a carga do avião, que, caso fosse material de guerra, deveria ser apreendido. Nem o 

Comandante dos Fuzileiros nem o da PSP estavam no aeroporto, pois haviam sido orientados 

por Rosa Coutinho para favorecerem o reequipamento militar do MPLA, o que deixou 

indignado o Comandante da COPLAD, que, ao dirigir-se ao Almirante Rosa Coutinho, disse: 

“Senhor Almirante, se o senhor quiser que o MPLA seja uma força diz-me. O material entra e 

pronto. Se quiser que seja sigiloso eu faço. O senhor manda” (MARQUES, 2013, p. 148).  

Quando, em janeiro de 1975, os movimentos se reuniram com as autoridades 

portuguesas para assinatura do Acordo de Alvor, o MPLA já tinha começado a pôr em marcha 

o seu plano de tomada do poder, arquitetado pela União Soviética, com o apoio 

“incondicional” de Cuba e do Congo-Brazzaville. Porém, depois de várias consultas entre 

líderes dos movimentos de libertação e as autoridades portuguesas sobre o lugar e a data de 

uma cimeira para assinatura do acordo de descolonização, um outro problema se colocava. Os 

movimentos não deveriam sentar à mesa de negociações desavisados, sem uma plataforma de 

entendimento entre os três. Pois foi assim que, de 2 a 3 de janeiro de 1975, realizou-se em 

Mombaça, na República do Quênia, sob os auspícios do presidente queniano Jomo Kenyata, a 

reunião que ficou conhecida como “Cimeira de Mombaça”, onde os três movimentos 

prepararam o texto para a cimeira de Alvor, que ocorreu de 10 a 15 de janeiro, em Portugal.  

A delegação portuguesa para a cimeira de Algarve era composta por: Melo Antunes, 

Silva Cardoso, Gonçalves Ribeiro, Pezarat Correia, Almeida Santos, Fernando Reino e Passos 

Ramos (o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares, não constava da lista, assim 

como Rosa Coutinho, por exigência da FNLA, porém participou na cimeira). As delegações 

dos três movimentos de libertação foram chefiadas por seus respectivos líderes. Pelo MPLA, 

António Agostinho Neto levou ao Algarve: Paulo Teixeira Jorge, Carlos Rocha Dilolwa, 

Joaquim Kapango, Henrique Teles Carreira, Saydi Mingas, Maria Mambo Café, César 

Augusto Kiluanje, Miguel Vahekeni e como consultores jurídicos faziam ainda parte da 

delegação do MPLA, Maria do Carmo Medina, Albertino de Almeida e Diógenes Boavida 

(conselheiro jurídico), que se juntaram a Lúcio Lara e Lopo de Nascimento, que já se 

encontravam em Lisboa havia dois dias (nesta delegação de Neto, a maioria tinha passagem 

pelas universidades portuguesas. Alguns dos governantes portugueses foram seus colegas de 

universidade.  

A delegação da FNLA era dirigida pelo seu presidente, Álvaro Holden Roberto e 

composta pelos seguintes membros: Jhony Eduardo Pinock, Ngola Kabangu, Samuel 
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Abrigada, Hendrick Vaal Neto, Paulo Tuba, Adão José Kapilango. Pela acessoria da 

delegação viajaram também para Peniche: Lubaki Ntemo, Paku Zola Demba, Marques 

Barroso, Francisco Alípio Rómulo, António João Fernandes e Paulo David Moyo. Quanto à 

UNITA, a sua delegação era dirigida pelo presidente do movimento, Jonas Malheiro Savimbi 

e composta por: António Vakulukuta, Fernando Wilson, Jorge Valentim, Jorge Sangumba, 

Tony da Costa Fernandes e José Ndele. Para acessoria a delegação da UNITA contava com 

Marques Kakumba, Ruben Chitacumbi, Ousmane Gondian, Jean-Paul Mousinho, Waldemar 

Chindondo e Eliseu Chimbili (MPLA, 2008, p. 417- 422). 

O texto do acordo celebrado entre o governo português e os movimentos de libertação 

de Angola começa assim:  

 

 

O Estado Português e a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), 

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional 

para a Independência Total de Angola (UNITA), reunidos em Alvor, no 

Algarves, de 10 a 15 de Janeiro de 1975, para discutir e firmar o acesso de 

Angola à independência acordam no seguinte: 

Art. 1º O Estado Português reconhece os movimentos de libertação, Frente 

Nacional de Libertação de Angola (FNLA), Movimento Popular de 

Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional para a Independência 

Total de Angola (UNITA) como os únicos e legítimos representantes do 

povo angolano. 

Art. 2º O Estado Português reafirma solenemente o reconhecimento do 

direito do povo angolano à independência. 

Art. 3º Angola constitui uma entidade uma e indivisível nos seus limites 

geográficos e políticos atuais e neste contexto Cabinda é parte integrante e 

inalienável do território angolano. 

 

O texto final era composto por 11 capítulos, sendo o primeiro sobre a independência, 

onde podemos notar que o Estado português, ao reconhecer apenas os movimentos de 

libertação FNLA, MPLA e UNITA, aqueles que participaram da luta armada contra a 

colonização, como os únicos e legítimos representantes do povo angolano, colocou à margem 

uma considerável parte de organizações políticas, e outras que se formaram na véspera da 

independência nacional. O Estado Português reafirmou o direito do povo angolano à 

independência, e a necessidade de continuar o processo de unidade. 

 A priori, o texto do Acordo de Alvor parece bem redigido e bem intencionado. Na 

realidade, qualquer uma das partes sabia que o seu cumprimento era difícil, para não dizer 

quase impossível, dadas as divergências políticas e ideológicas entre os movimentos de 

libertação, assim como a convergência de interesses externos e ingerência política das 

potências mundiais no dossier Angola. O MPLA, por sua vez, estava apenas de “corpo 
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presente” no processo, já tinha colocado em marcha o seu plano do tomada de poder a 

qualquer custo para governar o país sem a participação dos outros. Da mesma forma, a FNLA, 

com o apoio dos seus aliados tradicionais, arquitetava o seu plano de tomada do poder, à 

margem dos acordos assinados. Portugal não teve capacidade política de orientar o processo 

de descolonização até o seu final. A simpatia dos portugueses comunistas pelo MPLA de 

Neto contribuiu bastante para o destino que teve o povo angolano.  

Um mês antes da Cimeira do Algarve, uma delegação mandada pelo Governo Cubano, 

para constatar in loco a real situação do MPLA, para assim definir o tipo de ajuda que Neto 

vinha solicitando de Cuba desde julho de 1974, enviou a Moscou um relatório em que se 

dizia: “Neto não irá aceitar e nem deveria aceitar partilhar o poder com os outros 

movimentos. Porque a revolução portuguesa permitia começar uma transformação social de 

via socialista”. Os dois oficiais cubanos, o Major Alfonso Pérez Morales, também conhecido 

por “Pina”, e o seu compatriota de nome Cadelo, haviam viajado de Havana para Dar-es-

Salam, onde, com o auxílio do embaixador de Cuba na Tanzânia, Héctor Ramos Latour, 

entraram em contato com dirigentes do MPLA, incluindo o presidente Neto, tendo visitado 

Angola usando passaportes falsos, e avaliaram toda a realidade angolana, para executar o 

plano do MPLA (MARQUES, 2013 p. 150).  

Ramalho Eanes, que mais tarde viria a ser presidente de Portugal, anos depois da 

independência de Angola, confirmando o apoio de alguns políticos portugueses ao MPLA, 

afirmara: 

 

Estranha e contraditoriamente, [...] os mesmos homens que em Portugal 

impuseram a sua imagem política como pilares do anticomunismo ou da 

hegemonia política de cariz marxista contribuíram para o triunfo em Angola 

e em Moçambique de regimes com esta referência. (MARQUES, 2013 p. 

154).  

 

 

Melo Antunes, ministro sem pasta do governo de Spínola, primeiro, e de Costa Gomes, 

depois daquele, havia reconhecido o papel negativo jogado pelo governo português quando da 

descolonização de Angola, devido à simpatia de muitos dos seus integrantes pelo MPLA, e 

mais disse: somente não entregaram de forma aberta o poder ao MPLA (como era a vontade 

de muitos políticos portugueses) porque não fazia sentido fazer em Angola justamente o que 

combatiam em Portugal: “Não fazia sentido que estivéssemos a combater aqui em Portugal 

entre outras coisas a hegemonia do PCP e estivéssemos a entregar de mão beijada em Angola 

o poder a um partido [...] que estava majoritariamente controlado pelos comunistas” 

(MARQUES, 2013, p. 154). 
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Na verdade é que, para além de absurdo, os portugueses favoreceram o MPLA, mesmo 

conhecendo a vontade de Neto de querer governar sozinho um país dilacerado pela 

colonização e pela guerra colonial, sem quadros capazes de contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social do país. A ambição pelo poder político foi tão grande que anulou o sonho 

de milhares de angolanos que lutaram pela liberdade do seu povo e que deram parte da sua 

juventude para derrubar a colonização e usufruir das riquezas naturais de Angola. 

Simplesmente foram banidos do processo político angolano, alcunhados de fantoches, lacaios 

do imperialismo, reacionários, vocábulos que passaram a fazer parte da linguagem política 

dos dirigentes do MPLA quando se referiam aos angolanos de outros movimentos de 

libertação.  

Os problemas de Angola se agudizaram justamente nessa fase em que os líderes 

políticos não foram capazes de colocar de lado as ambições do imperialismo internacional, 

aliadas aos seus desejos individuais e colocar à frente de tudo os mais nobres interesses do 

povo angolano. Quando, em 31 de janeiro, o governo de transição tomou posse, os problemas 

já estavam enraizados. A convivência política das quatro forças políticas era quase 

impossível, pois cada uma delas tinha um braço armado.  

Na ânsia de tomar o poder a todo custo, o MPLA cada vez mais recebia armas pesadas 

vindas do exterior, em total desrespeito ao Acordo de Alvor. Os comitês de ação do MPLA 

nos bairros periféricos começaram a ser abertos e homens civis, sem qualquer preparação 

militar, recebiam armas do MPLA. A FNLA, por sua vez, procurava aumentar o seu poderio 

bélico e sua presença militar na capital, o que era sucessivamente impedido pelas FAP. Os 

militares do MFA procuravam a todo custo forçar um acordo entre o MPLA e a UNITA, com 

vistas a isolar ainda mais a FNLA, porém Neto não aceitava aliança com Savimbi. As 

provocações entre militares e simpatizantes de diferentes movimentos aumentavam cada vez 

mais. O MPLA de Neto não queria a existência de outras frações, como a da Revolta Ativa ou 

da Revolta do Leste. Por isso, atacaram a sede do MPLA de Chipenda, em Luanda. O barril 

de pólvora estava na iminência de explodir. Luanda tinha se transformado num laboratório 

militar, onde coabitavam quatro exércitos, para além da população civil armada. O acordo de 

Alvor era sucessivamente violado pelo MPLA, pela FNLA e pelos portugueses. O governo de 

transição que havia tomado posse foi suspenso, não havia condições para manter a segurança 

e a ordem interna diante de sucessivas provocações militares e da ameaça de em breve eclodir 

uma guerra entre os dois principais movimentos de libertação. As forças do MPLA atacaram a 

sede política da FNLA e a confrontação ganhou proporção nacional em todas as províncias. 

As tropas de um atacavam as do outro movimento, até mesmo expulsando-as das cidades, 
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conforme o poderio militar desequilibrado que existia entre o MPLA e a FNLA nas 

províncias. 

Para tentar salvar Alvor, em junho de 1975 os três líderes se reúnem em Nankuru 

(República do Quênia) sob os auspícios do presidente queniano, Jomo Kenyatta. Os três 

decidem criar um exército unificado, com um efetivo de 30 mil homens e a elaboração de uma 

lei eleitoral a ser promulgada mais tardar até setembro (SANTOS, 2012, p. 502). Mas a guerra 

já tinha sido declarada e Neto dizia não existir condições nenhumas para que o diálogo 

prevalecesse entre os três.  

Segundo António Egídio de Sousa e Santos (2012), o primeiro contingente de tropas 

cubanas, em número de 600 soldados, desembarcou em Luanda em julho de 1975 e, no mês 

seguinte, já havia mais de dez mil soldados cubanos em Angola. O MPLA expulsou os dois 

outros movimentos da capital. Nem mesmo o apoio que a FNLA recebeu do Exército do 

Zaire, com homens e material de guerra, assim como de grupos de mercenários ocidentais, 

conseguiu impedir que o MPLA proclamasse a independência a 11 de novembro de 1975, sem 

a presença de nenhuma outra força política nacional na capital. A coluna militar da FNLA, 

que se dirigia a Luanda para reforçar as suas tropas, que se encontravam em número inferior 

às tropas do MPLA (que já contavam com a ajuda de militares das forças katanguesas que 

tinham sido cedidas pelos portugueses ao MPLA, e temendo o seu repatriamento ao Zaire 

caso a FNLA tomasse o poder), foi primeiramente travada na região de Caxito, a 60 km ao 

norte de Luanda. A batalha decisiva entre as forças da FNLA, com o apoio das FAZ (Forças 

Armadas do Zaire) e de mercenários de um lado, e as forças do MPLA, katangueses e tropas 

cubanas, com material de guerra sofisticado de outro lado, foi travada no dia 10 de novembro, 

a escassos 23 km ao norte de Luanda, na localidade de Kifangondo – onde os primeiros foram 

simplesmente desbaratados pelo fogo de artilharia dos BM 21
122

.  

O governo português, face ao impasse criado pela situação conturbada que se vivia em 

Angola no seu todo, com maior realce em Luanda, decidiu antecipar o processo de transição 

do poder político aos angolanos. Ainda no dia 10 de novembro o Alto Comissário fez a 

seguinte declaração: “Nestes termos, em nome do Presidente da República Portuguesa 

proclamo solenemente (de fato a partir das zero horas do dia 11 de novembro de 1975) a 

independência de Angola e a sua total soberania, enraizada no povo angolano a quem cabe 

decidir as formas do seu exercício” (CORREIA, 1996, p. 27). Soberania esta, que o povo 

                                                           
122

 BM 21 é uma arma de artilharia reativa de fabrico russo, montada num caminhão Ural capaz de projetar 40 

obuses de 122 mm em menos de um minuto. 
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angolano não soube decidir de forma livre o seu exercício nos vinte e sete anos que se 

seguiram à independência, por influências de forças externas. A bipolarização do mundo 

materializada pela Guerra Fria influenciou em larga escala as decisões políticas que foram 

tomadas durante este período. 

A UNITA, que havia sido expulsa também da capital pelo MPLA, reorganizou-se no 

centro e sul do país, com o apoio do exército regular da África do Sul, South African Defense 

Force (SADF), e tentou chegar a Luanda, com uma coluna militar composta por infantaria e 

tropas blindadas, comandada pelo coronel Koos Van Heerden, cognominado “Rommel”, mas 

foi travada no Kwanza-sul, na região do Ebo, a cerca de três centenas de quilômetros ao sul de 

Luanda, pelas forças coligadas das FAPLA e cubanos (SANTOS, 2012, p. 513). 

A República Popular de Angola nascia num país totalmente dividido, onde o MPLA 

apenas tinha o controle da capital e pouco mais ao sul, de Luanda à província do Kwanza Sul. 

O norte estava sob controle da FNLA e o centro e o sul nas mãos da UNITA, fortemente 

apoiada pelo Exército da África do Sul. Um país destruído pela guerra civil e sabotagens 

praticadas por grupos de vândalos, sem quadros a todos os níveis, pois o aparelho 

administrativo colonial tinha sido desarticulado e parte da população que a compunha, entre 

brancos e não brancos, tinha abandonado o país. Um país com deslocados e refugiados, pois a 

procura por segurança obrigara a população a deslocar-se de umas regiões para outras. O 

ódio, a intriga, o tribalismo, o regionalismo, o racismo cada vez mais consumiam algumas 

populações, que perderam parentes por razões políticas, tribais, regionais ou raciais. Um país 

com o tecido social desestruturado e uma população com um índice de escolaridade de apenas 

15%. Esta era a situação de Angola no final de 1975. 

É nesse território dividido e com a maioria da população analfabeta e ainda ressentida 

das amarguras e das feridas da colonização, que o MPLA iniciou o processo da construção de 

um Estado-nação. As cicatrizes das feridas provocadas pela colonização ainda não se tinham 

fechado, e eram novamente abertas pela guerra, pelo ódio, pela fome, pela carência de quase 

tudo. A chamada guerra civil angolana, muitas vezes analisada de forma leviana, para muitos 

teve a sua origem a partir da forma como o MPLA chegou ao poder, excluindo as demais 

forças do cenário político nacional. Porém, uma análise mais aprofundada revela que sua 

origem remonta ao período ainda da luta que opunha os movimentos de libertação ao regime 

colonial. A FNLA e o MPLA guerreavam entre si no território congolês, disputando espaços 

de influência. As colunas militares do MPLA, saídas do Congo-Brazzaville para abastecer as 

forças guerrilheiras que se encontravam na primeira região militar (zona norte do interior de 

Angola), tinham por obrigação transitar pelo território congolês sob controle da FNLA, onde 
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eram sistematicamente atacadas pelo ELNA. Enquanto isso, no leste, a UNITA atacava as 

forças do MPLA, impedindo suas operações militares contra as tropas portuguesas. Durante 

todo o período da luta armada, os líderes dos movimentos angolanos não foram capazes de 

estabelecer uma unidade entre si, devido a orientações políticas distintas e à forte influência 

das potências mundiais (URSS e EUA), que envolveram neste conflito anterior à 

independência os países da região: o Zaire, o Congo-Brazzaville, a África do Sul e a Zâmbia. 

É nesse clima hostil que o MPLA procurou desenvolver o seu projeto de construção de 

uma pátria socialista, com a formação de um “homem novo”, mobilizando a população 

através da ideologia marxista-leninista. A educação foi chamada para cumprir este “dever 

revolucionário” (MPLA, 1978, p. 22). 

 

3.2 A Educação e a Construção de um Estado-nação em Angola 

 

A conquista da independência de Angola não foi para todos os angolanos a 

concretização de um sonho esperado há anos. O país tornou-se independente, porém, para 

muitos angolanos, começava um longo período de opressão, de sofrimento, de miséria, devido 

à forma como a transição se fez. Devido à guerra, tudo ficou destruído, inclusive a mente dos 

angolanos. Por um lado, estavam aqueles que haviam feito uma opção política e partidária 

contrária à linha política do MPLA e que foram simplesmente excluídos do processo político. 

Estes se sentiram obrigados a abandonar o país, refugiando-se nos países vizinhos e na Europa 

em alguns casos. Outros tiveram que encontrar refúgio temporário nas regiões onde o MPLA 

não tinha chegado ainda, uma vez que haviam sido declarados: inimigos da pátria e da 

revolução. Por outro lado, encontravam-se os simpatizantes do MPLA e a população em geral 

(mal instruída e mal preparada), que não teve condição nenhuma de fazer qualquer opção 

política. Tendo ficado nas áreas que o MPLA passou a controlar, foi obrigada a aderir à linha 

política do movimento que proclamou a independência, e a partir deste momento começou a 

ser educada e preparada para o exercício da atividade política. 

A sociedade construída pelos portugueses, pela aglutinação de diferentes povos num 

mesmo espaço geográfico, ao longo dos anos apenas se tinha consolidado nas décadas de 30 e 

40 do século XX. Um século antes, o espaço que veio a ser Angola era ocupado por um 

conjunto de Estados independentes, e outros que eram vassalos. Apenas algumas localidades 

no corredor do Kwanza e do litoral Atlântico já se encontravam sob dominação de Portugal 

desde o início do século XIX – e ao longo dos anos este espaço se ampliava cada vez mais. 

Angola nunca foi, a nenhum momento da sua história, um espaço político culturalmente 
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homogêneo. Neste território coabitavam e coabitam até aos nossos dias diferentes povos, com 

as suas distintas línguas, hábitos e costumes, diferentes maneiras de ser e de estar no mundo, 

diferentes religiões, enfim diferentes culturas. 

A colonização portuguesa em Angola procurou criar novos valores para formar uma 

unidade cultural entre os angolanos, na base da negação das culturas africanas, impondo os 

valores culturais ocidentais. Na verdade, esta tentativa não deu o resultado que os portugueses 

esperavam, pois, até mesmo nas regiões onde ficaram mais tempo, as culturas africanas não 

desapareceram. Assim como acontece com a maioria dos Estados africanos atuais, Angola 

nunca foi uma nação no verdadeiro sentido do termo, foi sim um aglomerado de várias 

nações. Com a independência em 1975, acreditava-se na possibilidade de se criar a nação 

angolana. O MPLA lançou assim este projeto de construção da nação, ou seja, de criar um 

Estado político que correspondesse a uma nação. De como este projeto foi processado é o que 

tratamos no ponto seguinte.  

 

3.2.1 A Educação como Instrumento Ideológico da Hegemonização 

 

O termo “Hegemonia” é bastante complexo. Talvez nem tanto como o termo cultura, 

como atrás vimos, mas a sua aplicação nas ciências políticas e nas outras ciências sociais, tem 

dois significados diferentes entre si. O primeiro sentido da hegemonia é equivalente ao termo 

“domínio”. Para se designar o domínio de um povo sobre outro, ou o domínio de uma classe 

social sobre a outra. Na maior parte das vezes, ele é usado para designar a dominação de um 

determinado grupo sobre outros. Mas o termo tem um segundo significado, equivalente ao 

termo “liderança”, que significa a tomada do poder de um determinado grupo social para a 

liderança da revolução democrática, baseada na aliança com outros grupos, sem o uso da 

coerção, mas na base do consenso. 

A origem do termo nos dois sentidos (domínio e liderança) é bastante antiga e data da 

Antiguidade Clássica, pois os gregos já empregavam o termo hegemonia para designar o 

domínio de uma determinada cidade sobre as outras do ponto de vista cultural ou militar. 

Também usavam o termo no sentido de liderança, para designar o papel dirigente de um 

indivíduo sobre os outros membros do grupo ou da sociedade. A própria palavra hegemonia é 

derivada diretamente de seu sentido etimológico (da língua grega hegemon, que significa: 

líder).  

É com António Gramsci (1891-1937) que o uso desse termo vai ganhar corpo, ao ponto 

de se constituir em conceito social, amplamente explorado nas ciências sociais. O conceito de 



212 

 

hegemonia partiu da escrita de seus “Cadernos de Cárcere”, sua principal obra, escrita na 

prisão e publicada sob título de Cadernos do Cárcere e Cartas do Cárcere, por meio de 

compilação de uma série de textos distintos. O conceito foi desenvolvido, passando a designar 

a capacidade de direção cultural e ideológica de uma classe ou grupo social sobre o conjunto 

da sociedade. O uso do termo foi evoluindo ao longo dos anos, até atingir a apropriação e a 

dimensão com que hoje se trabalha nas ciências sociais e humanas.    

Antonio Gramsci é um dos intelectuais que mais influenciaram o pensamento social nas 

últimas décadas do século XX. O seu pensamento se encontra nos estudos da filosofia, da 

sociologia, da antropologia, da história social, das ciências políticas e, sobretudo, nas ciências 

da educação, ou seja, em todas as antropociências. Gramsci foi jornalista esquerdista e 

também um grande político. Foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, em 1921. 

Preso pelo regime fascista de Benedito Mussolini, devido a sua militância e ativa participação 

política na Itália. Os seus ideais políticos visavam a uma revolução proletária até certo ponto 

diferente daquela que era pregada pelos outros teóricos marxistas, pois Gramsci desacreditava 

em uma tomada do poder que não fosse precedida por mudanças de mentalidade, na tomada 

de consciência. Para ele, os agentes principais dessas mudanças seriam os intelectuais (e não 

os operários de modo geral, como defendiam os marxistas), e um dos instrumentos mais 

importantes para esta tomada de poder seria a escola. Gramsci defendia a ideia de que a escola 

é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis, e é também o lugar de 

conquista da “cidadania” (um dentre os muitos conceitos por ele criados) e da elevação 

cultural das massas (GRAMSCI, 2001, p. 19). 

António Gramsci, marxista para uns e não marxista para outros, na verdade apresenta 

grande influência do marxismo em sua ideologia. Para além da luta de classes no 

desenvolvimento político e econômico da sociedade italiana, ele vai colocar como principal 

foco da sua teoria o papel da cultura e dos intelectuais nos processos de transformação 

histórica. São os intelectuais os principais responsáveis pelas mudanças políticas, econômicas 

e sociais. É aos intelectuais que cabe a missão de transformar o seu mundo em um mundo 

melhor e, para que esta missão se cumpra, o maior e mais eficaz instrumento para a 

materialização de tais ideais é a educação (GRAMSCI, 1978c). Por esta razão, Gramsci é 

tomado também como teórico da educação em muitos países do mundo. 

 Um dos aspectos que diferenciam a teoria gramiciana da marxista está relacionado com 

o caminho para a tomada do poder político. Tanto a teoria marxista quanto a gramciana 

defendiam a necessidade de tomada do poder político, que se encontrava nas mãos da 

burguesia, pela classe trabalhadora. Até aqui as duas teorias se assemelham. Como atingir o 
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poder político, ou seja, de que maneira a classe dos trabalhadores deverá chegar ao poder 

político? A partir daqui, Gramsci se separa do marxismo. Para os marxistas, a tomada do 

poder político somente é possível depois da conquista dos meios de produção pela classe 

operária, que deve ser a classe dirigente da sociedade, na sua aliança com os camponeses. 

Gramsci, porém, defendia que a tomada do poder político nada tem a ver com a conquista dos 

meios de produção. O primeiro passo era a mentalização da intelectualidade para a tomada do 

poder político. O controle sobre os meios de produção era posterior à tomada do poder 

político, e o papel dirigente nesta tomada de poder político não estava reservado à classe 

operária como um todo, mas, sim, aos seus intelectuais, pois cada classe social produz seus 

intelectuais e são estes os intelectuais, a quem ele chama de “intelectuais orgânicos”, os 

conscientizados, conhecedores da sua missão na direção da sociedade, os responsáveis pela 

mudança social (GRAMSCI, 2001). 

António Gramsci estudou a Itália do seu tempo, analisando a situação econômica e as 

relações de produção que se estabeleciam na sociedade italiana, e procurou entender a razão 

dos sucessivos fracassos das revoluções populares. Para pôr cobro a esta situação, teorizou 

uma ação revolucionária para a construção de uma nova ordem política, econômica e social, 

na qual deveriam atuar em conjunto elementos culturais, intelectuais e morais. Ele achava 

que, somente através de uma profunda e atuante reforma intelectual e moral, se alcançariam 

os objetivos universais da revolução proletária, substanciada no estabelecimento de uma 

sociedade sem classes e sem Estado, por um lado, e na efetivação de uma vontade coletiva, 

por outro lado (GRAMSCI, 1978c). Isto seria possível a partir de momento em que a classe 

proletária se tornasse realmente autônoma e hegemônica.  

O conjunto dos elementos culturais, intelectuais e morais constitui, para Gramsci, o 

núcleo da relação pedagógica e os elementos de organização, comando e ação próprios das 

forças políticas, cuja interação constitui o núcleo da relação hegemônica. E será o conceito de 

hegemonia o principal pilar de todo o trabalho desenvolvido por Gramsci. Segundo ele, todo 

projeto pedagógico é antes de tudo hegemônico, e todo projeto hegemônico é antes de tudo 

pedagógico. Um dos pilares do pensamento gramsciano assenta no processo educativo. 

Processo este que não pode ser compreendido sem recurso a muitos dos conceitos por ele 

criados, como: Estado ampliado, sociedade civil, bloco histórico, intelectual orgânico e, 

finalmente, Hegemonia. Não se pode compreender Gramsci sem compreender o seu conceito 

de hegemonia. 
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 Antes mesmo da constituição das cidades gregas, como Atenas, Esparta, Tebas, o uso 

do termo já era utilizado na Grécia, como se pode conferir na sua mitologia: Ártemis
123

, a 

divindade que simbolizava para os romanos a deusa Diana, era chamada de hegemon, o 

mesmo que “líder supremo”, a primeira a ser invocada, entre outros deuses, por ter uma 

posição de precedência sobre estes. 

O sentido de líder supremo que era atribuído a essa deusa na mitologia grega evoluiu 

mais tarde para um sentido não religioso, nem metafísico, mas, sim, de caráter militar. Por 

volta do século V a.C., os gregos passaram a considerar como hegemônico o chefe militar, 

cujo poder, por força das armas, quantidade e qualidade na preparação dos seus soldados, 

dominava outros exércitos. Quando da consolidação das cidades-estados na Grécia, este título, 

ou seja, a designação de hegemônico passou a ser utilizada para a cidade que detinha o 

domínio das outras e, mais tarde, também para o dirigente máximo da cidade, o respeitado por 

todos, cujo domínio e poder suplantavam outros líderes. 

Entre os anos de 431 e 404 a.C., o Mundo Antigo conheceu uma das mais mortíferas 

guerras da Antiguidade. Duas cidades gregas se guerreavam pela hegemonia da região e do 

Mundo Antigo conhecido pelo ocidente. Era a “Guerra do Peloponeso”. A cidade de Atenas 

era considerada o centro político e civilizacional do mundo conhecido, enquanto a cidade de 

Esparta era considerada a maior cidade militarista do mundo ocidental conhecido. O 

crescimento político, cultural e intelectual de Atenas preocupava aos habitantes da cidade de 

Esparta. As duas cidades viviam uma relação bastante conflituosa, que se deteriorou a partir 

do ano 450 a.C., e a razão desta conflitualidade era a disputa pela hegemonia grega. A guerra 

teve lugar entre alianças de Cidades-Estado encabeçadas de um lado pela cidade de Atenas e 

de outro lado pela cidade de Esparta, que ganhou a guerra em 404 a.C., tendo conquistado a 

hegemonia que antes era ateniense. 

Uma lição nos parece importante nessa história da Guerra do Peloponeso: é o fato de 

que, já naquele período, se conhecia a ideia segundo a qual a hegemonia não era possível sem 

aliança com outros grupos ou classes sociais (e, no concreto caso grego, aliança entre cidades- 

-estados). As cidades de Esparta, Corinto, Tebas e Mégara aliaram-se na guerra contra Atenas, 
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 Ártemis ou Artemisa (em grego: Άρτεμις) era uma deusa grega ligada inicialmente à vida selvagem e à caça. 

Durante os períodos Arcaico e Clássico, era considerada filha de Zeus e de Leto, irmã gêmea de Apolo; mais 

tarde, associou-se também à luz da lua e à magia. Em Roma, a deusa Diana tomava o lugar de Ártemis, 

frequentemente confundida com Selene ou Hecate, também deusas lunares. Tendo sido a primeira a nascer, 

revelou os seus dotes de deusa dos nascimentos auxiliando no parto do seu irmão gêmeo, Apolo. Também é 

conhecida como Cíntia ou Cindi, devido ao seu local de nascimento, o monte Cinto. 
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que tinha também outras cidades aliadas (Plateia, Ática e outras).
124

 Na Baixa Idade Antiga, a 

Grécia perdeu a hegemonia para Roma.  

Durante a Idade Média, período importante da História Universal, o termo hegemonia 

tinha sido bastante usado em alguns casos no campo militar, para designar o domínio militar 

de Estados sobre outros, e um elemento novo na evolução do significado do termo surgiu 

nesse período e na Antiguidade o significado do termo passara de um caráter individual 

(deusa, líder militar) para um caráter coletivo (Cidades-Estado), neste período (Idade Média) 

o significado do termo se vai estender a uma classe social: o clero, através da Igreja, que 

também teve a sua era de uma instituição social hegemônica. A partir daqui, o termo não 

significa simplesmente domínio, mas ganha maior sentido de liderança, direção ou comando. 

É a classe hegemônica que passa a dirigir os destinos das sociedades. A hegemonia não era 

exercida pelo poder militar, nem pelo domínio econômico, mas sim pela ideologia religiosa, 

atuando simultaneamente por consenso e por dominação. É por demais conhecido o poder que 

a Igreja tinha sobre as pessoas, as instituições, os governantes, durante quase toda a Idade 

Média, inclusive a Igreja tinha poderes sobre as ciências. Era, no verdadeiro sentido do termo, 

um poder hegemônico. 

 Com o Renascimento, que marca um novo período da história da humanidade – a Idade 

Moderna – e com o enfraquecimento do poder da Igreja, bem como a Expansão Marítima 

Europeia iniciada na segunda década do século XV, a hegemonia pela ideologia religiosa deu 

lugar a um outro significado de hegemonia. Eram os Estados que detinham o poder dos mares 

e, consequentemente, tinham o controle das principais rotas comerciais, conquistando a 

hegemonia: Portugal e Espanha nos séculos XV e XVI, a Holanda no século XVII e a 

Inglaterra no século XVIII.  

No período posterior à Idade Moderna, passaram a influenciar a hegemonia fatores 

econômicos e o poderio militar, que rapidamente evoluíram também para o campo da religião, 

fatores ideológicos e culturais. Nos nossos dias, todos estes fatores, acentuados pelo cultural, 

vêm determinando o domínio de certos Estados sobre outros. Como podemos ver, desde a 

Antiguidade este termo “hegemonia” vem sendo utilizado, e, embora o seu significado seja 

variável de um período para outro, sua essência não mudou tanto. A hegemonia sempre 

implicou poder-direção ou dominação-consenso. Estes elementos sempre estiveram presentes 
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 Tucídides, um dos maiores historiadores da Antiguidade, descreve esta guerra, o que lhe valeu muito 

respeito e consideração do mundo acadêmico da sua época e não só. É considerado um dos pioneiros na 

construção do pensamento histórico até a afirmação da História como saber científico. 
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em todos os significados do termo ao longo do tempo. Dominar também é ser chefe, mandar. 

Dirigir, por outro lado, implica liderar, guiar, conduzir. Na associação destes elementos se 

encontra o significado do conceito de hegemonia. Gramsci, a quem é atribuído a criação  

deste conceito, o atribui a Vladimir Ilitch Uliánov “Lênin”. 

Nas sociedades em que se pretendia construir um Estado-nação, como foi o caso da 

República Popular de Angola
125

, a hegemonia da classe política dirigente se fazia acompanhar 

do processo de homogeneização cultural, pela “aglutinação” das diferenças culturais, com 

vistas à criação de um todo nacional. Num espaço político e social multicultural, como é o 

caso de Angola, a hegemonia não tem como prevalecer se não for acompanhada da 

homogeneidade cultural. Porém, um dos momentos que julgamos ter contribuído 

negativamente neste processo, se considerarmos as concepções hegemônicas defendidas por 

Lênin e Gramsci, foi o afastamento de uma camada fundamental da sociedade angolana, ou 

seja, a exclusão de um considerado grupo de intelectuais e trabalhadores liberais, que não se 

identificavam nem com a linha política do partido MPLA nem muito menos com um “todo 

cultural nacional”, da maneira como se pretendia construir. Será que a aliança de grupo que 

Lênin e Gramsci tanto enfatizam terá existido em Angola? Como o MPLA, como partido 

político que teve uma intervenção em todos os domínios da vida em Angola, traçou sua 

estratégia para a homogeneização política e cultural da sociedade angolana?  

Não há dúvidas de que, na Primeira República, as alianças de grupos sociais foram 

“ensaiadas”. O contexto político, econômico e social de Angola da década de 70 do século 

XX era de todo diferente das sociedades onde estas teorias sociais sobre hegemonia foram 

pensadas. Tanto do ponto de vista marxista, quanto gramsciano, em Angola não existiram 

classes sociais consolidadas, como a Classe Operária, tampouco Classe camponesa. Isto é 

grupos sociais com consciência política de classe social. Porém, como bem enfatiza Gramsci, 

toda a sociedade tem meios e instrumentos para gerar seus intelectuais orgânicos. Aqueles que 

são capazes de a pensar. O país acabava de sair do regime de dominação colonial, com uma 

indústria incipiente, que usava como mão de obra qualificada cidadãos portugueses e não os 

angolanos. A taxa de analfabetismo neste período em Angola situava-se acima de 85%, o 

regime colonial não tinha criado uma classe intelectual à altura, o que de certa forma 

contribuiu negativamente na materialização das políticas de aliança de grupos sociais visando 
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 A República Popular de Angola, sob a sigla RPA, é a designação oficial do Estado angolano durante a vigência 

da Primeira República (1975-1992); o uso do termo faz-se em simultâneo com o de Primeira República. 
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ao processo de homogeineização e hegemonização, quer política quer cultural, como veremos 

mais adiante. 

As reivindicações das classes aliadas não são apenas políticas e sociais, elas têm como 

base a economia, pois resultam das necessidades econômicas geradas pelas relações de 

produção que se estabelecem numa determinada sociedade. Existe uma estreita relação entre 

hegemonia e economia, uma vez que as expressões da vontade, interesses e necessidades das 

classes aliadas são, na verdade, manifestações concretas das necessidades econômicas. Daí 

que, ao formular o seu projeto econômico, a classe hegemônica deve tomar sempre em 

consideração as necessidades econômicas das classes aliadas, sem perder de vista a 

necessidade e a obrigatoriedade de não descaracterizar o seu projeto fundamental de classe.  

Para Gramsci, Hegemonia significa a relação de domínio de uma classe social sobre o 

conjunto da sociedade. Numa determinada sociedade, dividida em classes (como era a 

sociedade capitalista do seu tempo), a supremacia de uma das classes sobre as outras leva a 

considerada classe suprema a subjugar ou dominar as outras, é o que ele chama de 

Hegemonia. Este domínio da classe suprema se caracteriza de duas maneiras: pela força e 

pelo consenso.  

Entenda-se domínio hegemônico pela força quando são empregadas instituições 

políticas e jurídicas e pelo controle do aparato policial-militar. Enquanto o domínio 

hegemônico pelo consenso é feito através da cultura: é uma forma de liderança ideológica 

conquistada entre a maioria da sociedade e formada por um conjunto de valores morais e 

regras de comportamento. Se a hegemonia é a capacidade de direção cultural ou ideológica de 

uma classe sobre o conjunto da sociedade, ela é também uma relação de dominação entre 

dirigentes e dirigidos, responsável pela formação de um grupo orgânico coeso em termos de 

princípios e necessidades defendidas pela classe dominante. Por isso, na concepção 

hegemônica defendida por Gramsci, não existe uma relação hegemônica caracterizada ora por 

dominação ora por consenso ou direção, mas por estes dois elementos, como polos da relação, 

coexistindo dialeticamente (JESUS, 1989, p. 18).  

Para Gramsci, a hegemonia é obtida por via de luta (de direções contrastantes, primeiro 

no campo da ética, depois no da política). Ele entendia que, para conquistar o poder político, 

se deveria antes conquistar as mentes. Para a conquista das mentes, a escola deveria ser 

orientada para esta finalidade. Por isso é missão dos intelectuais e da escola a mediação da 

tomada de consciência pela população, que passa antes pelo autoconhecimento individual e 

pelo reconhecimento do valor histórico. A educação é um processo para a concretização de 



218 

 

uma concepção do mundo cuja importância está na manutenção e na renovação de uma 

hegemonia. 

Um exemplo serve para mostrar como essa hegemonia pode processar-se na base do 

consenso, sem o uso da força. Em Angola, depois da independência conquistada pelo MPLA, 

foi definida a via de desenvolvimento socialista para o país, e o MPLA optou pelo marxismo-

leninismo como ideologia do Estado. Para um país que começou a ser cristianizado a partir do 

século XV e que durante todo o período colonial viveu um catolicismo efervescente de 

Estado, mais de 80% da população angolana em 1975 se declarava ser cristã, por convicção 

ou por socialização. A ideologia marxista-leninista implantada na sociedade angolana era 

contra a religião. Embora o Estado se declarasse laico e a liberdade de culto se pregasse 

oficialmente, na realidade, várias práticas provavam o contrário. O artigo 10 da lei 

constitucional define, no seu primeiro ponto, que a República de Angola é um Estado laico, 

havendo separação entre o Estado e as Igrejas, nos termos da lei. O Estado reconhece e 

respeita as diferentes confissões religiosas, as quais são livres na sua organização e no 

exercício das suas atividades. Protege as igrejas e as confissões religiosas, assim como os seus 

lugares e objetos de culto, desde que se conformem com a constituição e com a lei. 

Esse foi sempre o posicionamento do Estado em relação à religião. Na Primeira 

República, para ocupar qualquer cargo diretivo no funcionalismo público a todos os níveis do 

poder de Estado, o cidadão tinha que ser membro do partido político MPLA. Pois cabia ao 

partido a missão de dirigir a sociedade. E, para ser membro do partido, para além de outras 

exigências, tinha que ser ateu. Entre o partido e a Igreja abriu-se um conflito silencioso, 

bastante brando na materialização prática, mas muito violento de ponto de vista ideológico e 

espiritual, no domínio da consciência e das liberdades individuais. 

Para desviar a atenção da juventude, adolescentes e crianças, todos os domingos, nas 

praças e largos em frente às igrejas, realizavam-se programas recreativos, com diferentes 

atrativos e concursos vários de habilidades intelectuais, físicas, desportivas e culturais no 

domínio das artes. Estas atividades tinham direito a transmissão televisiva e radiofônica ao 

vivo. Este programa para crianças se chamava “Pió-Pió”
126

. Entre passar duas horas dentro de 

uma igreja para ouvir o padre falando e um grupo coral cantando (o que aborrecia quase todas 

as crianças) e ter que deixar alguma moedinha no balaio antes de sair; e ficar na parte de fora 
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 Pió-Pió, o termo resulta do diminuitivo de “Pioneiro”, expressão com conotação política que era utilizada 

para designar crianças comprometidas com o processo político durante a Primeira República. Crianças 

enquadradas na Organização Infantil do partido MPLA: OPA. 
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da igreja para ver bandas de música infantil e de adultos tocando, receber de graça camisa, 

boné e outros brindes, e com a possibilidade de participar de qualquer concurso à sua escolha, 

de acordo as suas habilidades e com chances de ganhar desde um receptor de rádio, de TV até 

uma motocicleta, os jovens angolanos não pensavam duas vezes para fazer a sua escolha entre 

a igreja e a OPA ou a JMPLA
127

, e entre participar da missa dominical ou do programa Pió-

Pió.  

A participação na maior parte das atividades extraescolares, que eram de grande 

interesse de jovens e adolescentes, não era livre, um dos principais critérios de seleção era a 

pertença ou não à organização juvenil ou de pioneiros do MPLA. Nunca foi usada a força para 

obrigar os jovens a fazer parte destas organizações, porém existia uma pressão psicológica 

que obrigava à inclusão social dos jovens e adolescentes. Neste caso concreto, a hegemonia 

era exercida sem o uso da força. Porém, para consolidar a hegemonia política, afastando todas 

as outras tendências, o MPLA usou a força: a violência das confrotações políticas deu lugar a 

uma guerra civil que durou 27 anos. Como foi referido atrás, para Gramsci não existe uma 

relação hegemônica caracterizada ora por dominação ora por consenso ou direção, mas por 

estes dois elementos, como polos da relação coexistindo dialeticamente. 

Segundo Gramsci, as lutas hegemônicas têm lugar no seio da chamada sociedade civil 

(a Igreja, a escola, a família, os sindicatos e os meios de comunicação), a mesma que 

Althusser (1970) chamou de Aparelhos Ideológicos do Estado. É nestas instituições que deve 

surgir a nova mentalidade das classes dominadas. Gramsci é muitas vezes considerado não 

marxista devido aos seus posicionamentos contrários ao marxismo clássico, pois, neste caso, 

considera a sociedade civil como instituição reprodutora mecânica da ideologia do Estado. 

Para os marxistas, a ideologia do Estado é produzida no seio do partido político. 

 Algumas ideias de Gramsci podem ser identificadas na realidade angolana do período 

que estamos a analisar. Gramsci propunha uma escola que fosse capaz de criar no aluno 

competências e conhecimentos científicos, assim como conhecimentos cívicos de moral sobre 

os direitos e deveres do cidadão. Uma educação para a cidadania, porém desprovida de 

qualquer simbolismo vindo da Igreja ou do folclore, ao que ele chama de “senso comum”. Em 

Angola, algumas práticas comuns da cultura dos angolanos, como a poligamia, passaram a ser 

questionadas (Tal como faziam também as Igrejas Cristãs no período colonial). Um bom 

cidadão não poderia ser polígamo ou religioso. O ingresso para a militância no partido MPLA 
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era muitas vezes negado aos cidadãos polígamos, assim como àqueles que professavam 

qualquer religião.  

Apesar de estarmos analisando dois períodos distintos de duas realidades diferentes (a 

Itália da primeira metade do século XX e Angola do último quartel do mesmo século), uma 

aproximação do pensamento gramsciano se pode notar na atuação do Estado angolano na 

Primeira República, concernente ao que Gramsci chamou de “Escola Unitária”. Em Angola, 

durante toda a vigência do regime político da Primeira República, a escola foi unitária, ou 

seja, a mesma escola para todos os cidadãos, independentemente da sua origem social, raça ou 

etnia. É na mesma escola que estudavam os filhos dos dirigentes, dos intelectuais, dos 

operários, dos camponeses, dos trabalhadores liberais, e dos desprovidos de algum tipo de 

classe social, ou os que não conheciam os seus pais (num país que viveu décadas de guerra, 

muitas crianças nem sequer, sabiam quem eram os seus pais e consequentemente as suas 

origens). Esta situação mudou consideravelmente na Segunda República, em que, para além 

das escolas privadas nacionais, assiste-se cada vez mais ao incremento de escolas privadas 

com sistemas de ensino de outros países, como a Escola Russa, a Escola Francesa, a Escola 

Portuguesa e a Escola da Francofonia
128

, para citar algumas delas.  

Hoje a escola angolana é classista, ou melhor, elitista, uma vez que em Angola a 

formação de classes sociais obedeceu a uma lógica típica da realidade de um país recém-

libertado da colonização, que optou pela orientação socialista e quinze anos depois liberalizou 

o mercado e hoje vive um regime capitalista “selvagem”. Foram formadas em Angola várias 

novas elites sociais, resultantes dos diferentes processos sociais ocorridos no país, sobretudo a 

guerra. Se por um lado a guerra desestabilizou economicamente o país, desestruturando o 

tecido social, ela por outro lado facilitou a emergência de determinados grupos sociais, de 

políticos, militares, empresários e pessoas anônimas que se foram fortalecendo ao longo do 

tempo, ao ponto de constituírem hoje elites de referência obrigatória na sociedade angolana. 

O conceito de cultura, que atrás vimos, e o de hegemonia, que acabamos de analisar, 

foram objetos nos estudos desenvolvidos por Gramsci, apesar de o primeiro conceito não ter 

sido muito explorado pelo cientista e político italiano, como aconteceu com o segundo; a 

unidade dos dois conceitos cria um terceiro conceito, o de “Hegemonia cultural”, que não é 

nada mais senão a direção, liderança ou domínio por via da cultura, domínio este que 

caracteriza a hegemonia nos últimos tempos. Gramsci formulou o conceito para designar a 
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dominação ideológica de uma classe ou grupo social sobre outras classes ou grupos, cujo 

móbil é a cultura do grupo dominante, que sobrepõe seus interesses aos interesses da maioria 

ou de todos. No nosso caso, entenda-se como grupo a reunião de vários subgrupos sociais em 

torno do MPLA. A hegemonia política e cultural em Angola na Primeira República foi 

exercida pelo MPLA, submetendo toda a sociedade aos seus ideais.  

Nas sociedades modernas, o poder das classes ou grupos sociais dominantes sobre todas 

as outras classes dominadas não reside simplesmente no controle dos aparatos repressivos do 

Estado (Forças Armadas, Polícia). Este poder é garantido fundamentalmente pela “hegemonia 

cultural” que as classes dominantes exercem sobre as dominadas, através do controle do 

sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação social. Em nome 

da “nação” ou da “pátria”, as classes dominantes criam na população o sentimento de 

identificação com estas classes, a favor de um suposto “destino nacional” de uma sociedade 

concebida como um todo orgânico desprovido de antagonismos sociais objetivos. Nos países 

chamados “em vias de desenvolvimento socialista”, como era o caso de Angola, este poder 

era exercido pelo partido, no caso pelo MPLA, que tinha o completo controle sobre a 

educação, as comunicações sociais e todas as organizações culturais e de massas. Esta 

capacidade de direção cultural e ideológica do MPLA, na sua incansável luta pela formação 

do “Homem novo”, através da mudança de mentalidade e tomada de consciência, constitui 

para nós o conceito de hegemonia política e cultural, com o qual trabalhamos. 

Uma vez explorado o conceito de “hegemonia”, vamos fazer uma abordagem histórica 

sobre a formação do conceito de “ideologia”, que tem como base concepções filosóficas, e 

depois analisaremos o termo do ponto de vista sociológico. De acordo com Ivanilde de 

Oliveira (2011, p. 130), a etimologia de “ideologia” se origina do grego: eidos, que significa 

“ideia”, e logos, que significa “conhecimento ou ciência”; por isso ideologia significa ciência 

das ideias. O termo foi criado pelo filósofo francês Antoine-Louis-Claude Destutt
129

, 

destacado homem das letras e da cultura do final do século XVIII e primeira metade do século 

XIX na França, e líder da escola filosófica dos Ideólogos. Cabe a ele a origem do termo 

idiologie, em francês. 

Para Destutt, todos os homens, enquanto seres naturais e sociais, eram produtores de 

ideias. Por isso as ideias eram antes de tudo fenômenos naturais que exprimiam a relação do 
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militar, exilando-se na Bélgica devido a contradições políticas com Napoleão Bonaparte; morreu em Paris, em 
março de 1836. 



222 

 

homem com o seu meio, tanto natural, quanto social. Entre o homem e o meio existe uma 

relação interacionista, e esta interação se exprime pelas ideias. Os estudos sobre esta temática 

começam com a publicação da sua obra intitulada Eléments d’Idíologie (Elementos de 

Ideologia), lançada em 4 volumes entre 1801 e 1815. Com esta obra, Destutt abriu um novo 

campo de estudo, que rapidamente se tornou a base de todas as ciências.  

Historicamente falando, foi com Destutt que o termo surgiu. Ele o tinha definido como 

conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos na sua 

relação com o meio. Destutt, como outros filósofos do seu tempo, procurava legitimar as 

ciências humanas e sociais usando paradigmas das ciências da natureza. Com métodos e 

teorias das ciências naturais, sobretudo da biologia e da física, ele procurou compreender a 

origem e a formação das ideias no ser humano a partir da observação do indivíduo em 

interação com o seu meio. Ao longo dos anos e com o desenvolvimento das ciências sociais e 

humanas, este termo passou a ter uma complexidade ainda maior para defini-lo. O termo 

passou a ser usado também pela sociologia, que acabava de surgir como ciência.  

Auguste Comte, Émile Durkheim, ambos franceses, deram outro significado ao 

conceito. Na mesma perspectiva do criador do termo, a definição do conceito de ideologia 

para Auguste Comte, considerado o fundador da sociologia e criador da doutrina positivista, 

não se distancia da de Destutt: a ideologia é uma atividade filosófico-científica que estuda a 

formação das ideias a partir da observação do homem no seu meio ambiente. Durkheim, 

porém, demarca-se da perspectiva filosófica e dá uma dimensão mais sociológica ao termo. 

Os valores individuais e as ideias (a ideologia) são insignificantes no estudo da sociedade. 

Para ele, o estudo da sociedade somente é possível partindo do estudo dos “fatos sociais”, que 

são manifestações externas, por se encontrarem fora e acima da mente dos membros da 

sociedade, e que têm maior relevância na compreensão da sociedade do que nas ideais 

individuais ou de grupo. Para Durkheim, a ideologia é negativa, porque nasce de uma noção 

“pré-científica” e, por isso mesmo, imprópria para o estudo objetivo da realidade social.
130

  

Como podemos constatar, conforme as duas primeiras abordagens, sendo a ideologia a 

interação do indivíduo ou grupos humanos com a sociedade, ela pode estar ligada às ações 

políticas, econômicas e sociais. É assim entendida porque, para Destutt e Comte, a maneira de 

se compreender a relação que o homem estabelece com o mundo se dá através da 

manifestação das suas ideias. Para Durkheim, a sociedade não deve ser compreendida pelas 
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ideias dos indivíduos, mas sim pelos fatos sociais, pois estes sim existem fora da ideia dos 

homens. Ao considerar todo o conjunto de ideias, uma ideologia, veremos que o termo 

“ideologia” vai ganhar vários significados para exprimir as ideias humanas em todas as 

esferas da vida. Um dos mais abrangentes significados do termo ideologia é aquele que o 

apresenta como um sistema de “ideias” ou, mais exatamente, de crenças mais ou menos 

coerente.
131

 

Antoine Destutt e os seus discípulos reclamavam condições políticas para a efetivação 

das suas ideias, e elaboraram uma “análise científica e materialista das ideologias”, sendo 

chamados por Napoleão Bonaparte de “Ideólogos”. Mais tarde, este termo ganhou outra 

conotação, significando criadores ou mentores das ideologias. Porém, Napoleão usou o termo 

no sentido pejorativo, como indivíduos que fazem abstração da realidade, que vivem em um 

mundo especulativo, ou seja, “metafísicos” (OLIVEIRA, 2011, p. 130). 

Uma década depois da morte de Antoine Destutt, Karl Marx
132

 retomou o conceito 

napoleônico de ideologia dando-lhe outro sentido, quando escreve a sua obra A Ideologia 

Alemã. Nesta obra, Marx apresenta a sua concepção de materialismo histórico, diferente das 

versões anteriores do materialismo filosófico. O conhecimento dos fatos, pelo contrário, é 

uma teoria filosófica tão antiga que se apresenta sempre útil até aos nossos dias, em várias 

circunstâncias. Por vezes, na vida quotidiana, para saber o que é lícito, deve-se saber primeiro 

o que não é lícito e vice-versa. Para melhor compreender o mundo das ideias, devemos 

conhecer o mundo material. Na obra A Ideologia Alemã, o sentido que Marx atribui ao termo 

materialismo não implica qualquer posição ontológica bem escudada em argumentos lógicos. 

Colocando-se do ponto de vista realista, ele considera as ideias como produto do cérebro 

humano em transação sensível com o mundo material, susceptível de ser conhecido, sendo a 

consciência humana condicionada pela relação dialética entre sujeito e objeto, na qual o 

homem dá forma ao mundo em que vive e o mundo forma o homem (GIDDENS, 1972, p. 

58). O conceito de Ideologia aparece na obra de Marx como “ilusão, falsa consciência”. 

Marx apresenta a ideologia como formas ideológicas de pensar que fazem parte da 

superestrutura, por meio da filosofia, da política, da moral, da religião, do direito e muito 
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mais, através dos quais indivíduos e grupos de indivíduos tomam consciência da realidade 

(OLIVEIRA, 2011, p. 130). Uma vez que esta consciência da realidade é formada a partir da 

ideologia das classes dominantes, ela é uma consciência deturpada, isto é, consciência de uma 

realidade deformada. Daí que muitas vezes, por força das ideologias dominantes, vemos o 

mundo como a sociedade quer que a vejamos, vemos o mundo como a nossa cultura permite 

ver, e a nossa visão é condicionada pelas classes sociais que dirigem a sociedade. Para Marx, 

a classe social economicamente dominante em uma época é também dominante em termo de 

ideologia, ou seja domina a produção de ideias que permeiam todos os grupos sociais, 

justificando assim sua dominação.(SILVA K., 2012, p. 206) 

Segundo Marx, a história é um processo de criação, satisfação e recriação contínuas das 

necessidades humanas. (O que distingue os homens dos animais, uma vez que as necessidades 

dos animais são fixas e imutáveis.) À medida que o homem vai satisfazendo suas 

necessidades, surgem outras na base das primeiras. Por isso o trabalho, o intercâmbio criador 

entre o homem e o seu meio natural, está na base da sociedade humana. É a realidade social 

que produz as ideias. A relação entre o indivíduo e o seu ambiente material estabelece-se por 

mediação das características particulares da sociedade a que pertence (GIDDENS, 1972, p. 

59). Ainda para ele, a produção das ideias não pode ser analisada separadamente das 

condições sociais e históricas nas quais elas surgem. Cada sociedade produz ideias de acordo 

com a sua realidade histórico-social. Daí que se pode entender por que Marx, na sua obra A 

Ideologia Alemã, apresenta a ideologia como uma “ilusão, uma falsa consciência”, pois a 

realidade social é invertida e as ideias aparecem como se fossem catalisadoras, as movedoras 

da realidade. 

Do ponto de vista marxista, as sociedades se caracterizam por uma dinâmica interna e 

lógica de evolução própria. Dizia Marx que essas características somente podem ser 

identificadas e definidas mediante uma análise empírica ex post facto (GILDDENS, 1972, p. 

60). 

Apesar de comungarem muitas ideias, Lênin, porém, dá outro significado ao conceito de 

ideologia, diferente do conceito de Marx. Para Lênin, a ideologia é qualquer concepção da 

realidade social ou política vinculada aos interesses de certas classes sociais (OLIVEIRA, 

2011, p. 131). Isto quer dizer: qualquer doutrina que tenha vínculo com uma determinada 

classe social é ideologia. A grande diferença entre o significado que Marx atribuiu à ideologia 

e o de Lênin é que, para Marx, a ideologia é produto das classes sociais dominantes, visando 

inculcar às demais classes sociais uma realidade inexistente, falsa ou deformada. Uma 
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realidade ilusória. Enquanto que, para Lênin, a ideologia é também produto das classes 

dominadas, ou seja, ideias de qualquer grupo social que tenha consciência de classe. 

António Gramsci, que trabalhou bastante os conceitos sociais, considera a ideologia 

uma concepção do mundo que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade 

econômica, em todas as atividades da vida individual e coletiva (GRAMSCI, 1978a; 

OLIVEIRA, 2011, p. 131). Partindo do conceito de superestrutura trabalhado por Marx, 

Gramsci elabora sua concepção de ideologia, segundo a qual ela não é distinta da estrutura, e 

não são as ideologias que modificam as estruturas, mas é justamente o contrário: são as 

estruturas que modificam as ideologias. Ele distingue dois campos de ideologia: as que são 

necessárias a uma determinada estrutura, que ele chama de ideologias historicamente 

orgânicas, e as que criam apenas movimentos individuais, polêmicas, que ele chama de 

ideologias arbitrárias. As mais válidas, segundo Gramsci, são as primeiras, uma vez que 

organizam as massas humanas, formam o terreno sobre o qual os homens se movimentam, 

adquirem a consciência da sua posição de classe e lutam pela modificação da realidade social. 

Ao passo que as segundas, embora não tão válidas quanto as primeiras, não são, no entanto, 

inúteis, na medida em que funcionam como erro que se contrapõe à verdade. 

Dizia Marx que a persuasão popular tem, na maioria dos casos, a mesma energia de uma 

força material. Gramsci estabelece uma relação linear entre a luta política e a ideologia. Toda 

luta política é também uma luta ideológica, daí que a persuasão ideológica é uma estratégia de 

ação política. É neste momento que os intelectuais orgânicos jogam um papel fundamental no 

processo de conscientização política das classes populares, contrapondo-se aos intelectuais da 

classe dominante, que servem de mediador no exercício da função de hegemonia e de 

comando (GRAMSCI, 1978a, p. 63). Como se viu no Capítulo I, o conceito de hegemonia de 

Gramsci se caracteriza pelo poder de orientação e direção que um grupo social exerce, com 

base no consenso, sobre toda a sociedade, e a função de comando corresponde ao poder do 

domínio e controle que o aparelho do Estado exerce sobre os indivíduos. 

Vários pensadores desenvolveram análises sobre o conceito de ideologia: o alemão Karl 

Mannheim, e os franceses Louis Althusser (o fundador do termo Aparelho Ideológico de 

Estado), Paul Ricoeur, assim como Nildo Viana, para citar apenas alguns exemplos. Embora 

tenham sido apresentados diferentes significados e várias definições ao conceito de ideologia, 

é mister sublinhar que, todas as definições e todos os significados dados podem ser 

agrupados, e indicam apenas para duas linhas de pensamento: a primeira é aquela que 

considera ideologia como “conjunto qualquer de ideias sobre um determinado assunto”, e a 

segunda aquela que considera a ideologia como sendo o uso de ferramentas simbólicas 
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voltadas à criação e manutenção de relações de dominação. Estas duas tendências 

subdividem-se em diferentes formas de ideologias, assim como os objetivos da sua concepção 

e desenvolvimento. Pois as ideologias têm formas diferentes e todas elas visam a uma 

determinada finalidade. Por isso têm também objetivos diferentes. 

Se por um lado existem estas duas maneiras de conceber a ideologia, outro campo que 

diferencia o significado atribuído pelos diferentes pensadores que trabalham o conceito é o 

fato de não existir consenso de que todo fenômeno, para que seja ideológico, necessariamente 

tenha de ser ilusório, produtor de falsa consciência e deformador da realidade social, posição 

tomada por Marx e outros. Porém, todas as definições e todos os significados de ideologia 

convergem para a ideia de que todos os fenômenos ideológicos são produtos de uma classe 

social que concorre necessariamente na tomada de determinada posição perante o 

relacionamento das classes de uma dada sociedade, e esta é em geral uma relação de 

dominação.  

Para este nosso trabalho, é importante realçar qual é a dimensão do significado do 

conceito de ideologia e em que perspectivas ele é abordado. Não consideramos todo e 

qualquer pensamento como ideologia. A ideologia é aqui entendida na dimensão do uso de 

ferramentas simbólicas voltadas à criação e manutenção de relações de dominação. Se bem 

que, no que se refere às relações de dominação, não existe unanimidade sobre quais destas 

relações são alvo de fenômenos ideológicos: se apenas as relações entre classes sociais, ou 

também relações sociais de outras naturezas. Gostaríamos de deixar claro que as relações de 

dominação a que aqui se refere dizem respeito à dominação de uma classe social sobre as 

outras. Pois esta não é a única dominação ideológica existente no geral. Parece que não existe 

apenas dominação em nível de classes sociais, existe a dominação que opõe, por exemplo, o 

pai ao filho, ou os pais aos filhos; os chefes aos subordinados, os homens às mulheres (em 

dependência dos valores culturais aceitos), os adultos às crianças, os nativos aos não nativos 

(ou o contrário também, como acontece em algumas sociedades). 

A ideologia por nós aqui defendida é aquela, como assinalou Gramsci, que visa o 

exercício da função de hegemonia e de controle da sociedade, para o qual a educação exerce 

um poderoso papel. Alguns pensadores adotam o termo ideologia segundo a concepção 

crítica, e afirmam que não são de grande importância as ideias individuais ou de grupo, para 

se considerar uma ideologia. Para eles, a ideologia não é algo disseminável, como é uma ideia 

ou um conjunto de ideias. A ideologia, neste sentido crítico, é algo voltado à criação e 

manutenção de relações de dominação por meio de quaisquer instrumentos simbólicos: como 

é o caso da educação, os meios de comunicação social, etc. Para cimentar o nosso 
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posicionamento em relação ao conceito e recorrendo aos estudos elaborados por John 

Thompson (2000), apresentamos um esquema de classificação das tendências conceituais 

sobre ideologia. no quadro seguinte: 

Quadro 17. Classificação das tendências conceituais sobre ideologia. 

CONCEPÇÃO CRÍTICA DO TERMO IDEOLOGIA 

1. Conjunto qualquer de ideias sobre um 

determinado assunto. 

2. Uso de ferramentas simbólicas voltadas à 

criação e/ou manutenção de relações de 

dominação. 

  

CONVERGÊNCIAS Todos os fenômenos ideológicos são produtos de uma classe 

social que concorre em geral a uma relação de dominação.  

DIVERGÊNCIAS Todo fenômeno, para que seja ideológico, necessariamente 

tem de ser ilusório, produtor de falsa consciência e deformador 

da realidade social. 

NEUTRA CRÍTICA 

Destutt, Lênin, Georg Lukács e 

Mannheim (formulação geral da sua 

concepção total), Gramsci 

Napoleão, Marx (concepções polêmica, 

epifenomênica e latente) e a concepção restrita 

de Mannheim, Althusser. 

 

Ideologia são as maneiras como o sentido serve para estabelecer e sustentar relações de 

dominação. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Deste quadro conceitual, concluímos com a análise crítica feita por John Thompson 

sobre ideologia. Thompson,  afirma que Ideologia são as maneiras como o sentido serve para 

estabelecer e sustentar relações de dominação (THOMPSON, 2000, p. 75). A seguir 

transcrevemos os significados que esta formulação carrega: 

 

- Sentido: diz respeito a fenômenos simbólicos, que mobilizam a cognição, 

como uma imagem, um texto, uma música, um filme, uma narrativa; ao 

contrário de fenômenos materiais, que mobilizam recursos físicos, como a 

violência, a agressão, a guerra;  

 

- serve para: querendo significar que fenômenos ideológicos são fenômenos 

simbólicos significativos desde que (somente enquanto) eles sirvam para 

estabelecer e sustentar relações de dominação; 

 

- estabelecer: querendo significar que o sentido pode criar ativamente e 

instituir relações de dominação; 
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- sustentar: querendo significar que o sentido pode servir para manter e 

reproduzir relações de dominação por meio de um contínuo processo de 

produção e recepção de formas simbólicas; 

 

- dominação: fenômeno que ocorre quando relações estabelecidas de poder 

são sistematicamente assimétricas, isto é, quando grupos particulares de 

agentes possuem poder de uma maneira permanente, e em grau significativo, 

permanecendo inacessível a outros agentes. 

 

 

Discorridas as abordagens sobre a ideologia tanto do ponto de vista crítico quanto do 

neutral, conforme sintetizou Thompson
133

, a questão importante a se referir é que, se 

considerarmos a ideologia como conjunto de ideias, valores ou crenças que orientam a 

percepção e o comportamento dos indivíduos sobre diversos assuntos ou aspectos sociais, 

facilmente chegaremos à conclusão, como bem sublinhou Gramsci, de que ela se manifesta na 

arte, na atividade econômica, na política e em todas as atividades da vida. Mas, se tomarmos 

em consideração a ideologia como sendo o uso de ferramentas simbólicas voltadas à criação e 

manutenção de relações de dominação, chegamos à conclusão de que ela (ideologia) é um 

instrumento colocado nas mãos do Estado para exercer hegemonia e controle da sociedade. 

Esta hegemonia é exercida de várias maneiras, e uma destas maneiras é através da educação. 

Para compreender como o Estado exerce essa tarefa, os estudos de Louis Althusser
134

 

são fundamentais, pois nos dão uma ampla visão sobre os Aparelhos Ideológicos do Estado. 

Louis Althusser é amplamente conhecido como um teórico das ideologias, na sua obra 

Idéologie et appareils idéologiques d’état (Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, 

1970), estabeleceu seu conceito de ideologia, que relaciona o marxismo com a psicanálise. Na 

sua obra Contradiction et surdétermination, ele usa o conceito de sobredeterminação 

emprestado da psicanálise, para substituir a ideia de “contradição” por um modelo mais 

complexo de casualidade múltipla, em situações políticas, aproximando sua ideia ao conceito 
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 Ver <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia>. Acesso em: 15 jan. 2014. 

134 Louis Althusser, filósofo francês, nasceu em Birmandreis, na Argélia, aos 16 de outubro de 1918. Em 1937, 

uniu-se ao movimento da juventude católica. Era um brilhante aluno, por isso foi aceito na prestigiada École 
Normale Supérieure, mas não frequentou a escola, devido ao seu chamamento para servir o Exército na 
Segunda Guerra Mundial. Foi prisioneiro durante a guerra e permaneceu no campo de concentração até o fim 
da guerra, o que abalou a sua saúde mental, sofrendo várias enfermidades durante o resto da sua vida. 
Marxista convicto, filiou-se ao Partido Comunista Francês em 1948. Escreveu o livro L'avenir dure longtemps, 
dois ensaios, Sur le jeune Marx e Marxisme et Humanisme; suas principais obras são Idéologie et appareils 
idéologiques d'état (Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado), Lire Le Capital (1965), Pour Marx (1965), 
Positions (1976), entre outras obras. É considerado um dos principais nomes do estruturalismo francês dos 
anos 1960, juntamente com Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Michel Foucault e Jacques Derrida. Morreu em 
Paris (França), de ataque cardíaco, em 22 de outubro de 1990, aos 72 anos. 
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gramsciano de hegemonia. Para ele, a ideologia vem dos conceitos do inconsciente e da fase 

do espelho (de Sigmund Freud e Jacques Lacan, respectivamente), e descreve as estruturas e 

sistemas que permitem um conceito significativo do eu. Estas estruturas, para Althusser, são 

tanto agentes de repressão, quanto inevitáveis – é impossível escapar das ideologias ou não 

lhes ser subjugado. 

A ideologia, para Althusser, é uma relação imaginária, transformada em práticas, 

reproduzindo as relações de produção vigentes. A realização ideológica apresenta quatro 

categorias básicas: a interpelação, o reconhecimento, a sujeição e os aparelhos ideológicos de 

Estado. Estes últimos (AIE) constituem a espinha dorsal da sua teoria. Teoria esta que 

constrói uma visão monolítica e acabada de organização social. É uma visão de hegemonia do 

Estado sobre a sociedade no seu todo, onde tudo é rigidamente organizado, planejado e 

definido pelo Estado, desde o campo da política, da economia, do social, da cultura até 

mesmo da moral, de tal maneira que, para o cidadão, poucas alternativas se lhe apresentam. 

Pouco ou nada sobra para ele, a não ser a resignação ante o Estado onipresente e 

absolutamente dominante.
135

  

Althusser foi duramente criticado pelos funcionalistas devido a sua visão simplista dos 

aparelhos ideológicos, que ele considerava como sendo simplesmente agentes para garantir o 

funcionamento do Estado e da ideologia. A fundamental base da crítica funcionalista à teoria 

de Althusser reside no fato de que ela não inclui nas suas preocupações questionamentos 

sobre o surgimento desses aparelhos ideológicos e sobre sua lógica, conforme a época. Na 

análise que Althusser faz, ele não apresenta uma linha de continuidade histórica das 

instituições. É preciso entender que todas as instituições vigentes numa determinada época 

são resultados de uma construção histórica, criações ou transformações de outras instituições 

anteriores e não surgem do nada. Não pode haver educação na Primeira República em Angola 

sem que haja antes deste período um processo educativo anterior. Para ultrapassar esta 

“insuficiência” que muitos apontam no trabalho de Althusser, conscientes do objeto da 

pesquisa e do período histórico da sua análise, não é um mero acaso o recurso que fizemos ao 

período colonial para se entender a Primeira República, ou seja, não é por nada que nos 

dedicamos a explicar o conturbado processo de transição de Angola à independência, para 

compreendermos as opções feitas no período seguinte.  

A visão histórica dos acontecimentos sociais não nos permite colocar rupturas rígidas 

aos processos sociais, uma vez que o presente é sempre condicionado pelo passado. Não há 
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presente sem passado, embora saibamos que este passado deve ser objeto de análise, sempre 

com referenciais presentes. Apesar da grande vontade da maioria dos governos africanos 

saídos das independências que ocorreram nas décadas de 1960 e 1970, de negar 

completamente tudo que representava os regimes coloniais, não existia, pois, possibilidade 

alguma de criar um sistema educativo em Angola do zero sem recorrer a elementos do sistema 

anterior. A estrutura do sistema educativo angolano na Primeira República manteve-se a 

mesma do sistema colonial. Relembrando Gramsci, uma ideologia vale o que vale se ela 

estiver vinculada a uma determinada estrutura. 

Marx, na obra Ideologia Alemã, chamou a atenção para a natureza histórica das ideias, 

quando dizia que cada geração explora os materiais, os capitais e as forças produtivas que 

herdou de todas as gerações precedentes, continuando assim, por um lado, a atividade 

tradicional, em condições completamente diferentes, e modificando, por outro lado, as antigas 

condições por intermédio de uma atividade completamente modificada. Se a estrutura do 

sistema educativo em Angola não mudou, os princípios básicos deste sistema eram 

completamente diferentes. A obrigatoriedade e a gratuidade, que caracterizam o sistema 

educativo na Primeira República, não vêm do sistema anterior, que era totalmente diferente. 

Porém, a estrutura orgânica do sistema educativo na Primeira República se vai manter a 

mesma do período colonial, conforme consta do documento que serviu da LDBE, intitulado 

Princípios de Base para a Reformulação do Sistema de Educação e Ensino na R.P.A., antes da 

aprovação pela Assembleia Nacional, da Lei de Base do Sistema Educativo que aconteceu no 

ano de 2001. (MPLA, 1978, p. 29-30) 

Althusser analisa as instituições segundo a lógica do momento exato da sociedade que 

estuda, sem levar em consideração as ideias e visões do mundo anterior, que tenham dado 

lugar à epoca atual. Porém, seus trabalhos deram um grande contributo ao estudo das questões 

hegemônicas dos Estados. Sua principal tese é o anti-humanismo teórico, que consiste em 

afirmar a primazia da luta de classes e criticar a individualidade como produto da ideologia 

burguesa. Como criador do termo “aparelhos ideológicos de Estado”, sua grande contibuição 

reside no fato de ter analisado a ideologia como espécie de prática existente em toda e 

qualquer sociedade, e não somente como erro ou engano que o suposto iluminismo eliminaria.  

A tradição marxista, a partir do Manifesto do Partido Comunista e do 18 de Brumário 

(e em todos os outros textos clássicos ulteriores de Marx, e sobre a Comuna de Paris e os 

textos de Lênin sobre o Estado e a Revolução), concebe o Estado como um aparelho 

repressivo, uma máquina de repressão que permite às classes dominantes assegurar a sua 

dominação sobre a classe operária, extorquindo desta última a mais-valia. Para os clássicos do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Luta_de_classes
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marxismo, o Estado é, antes de tudo, o aparelho repressivo (polícia, tribunais, prisões, 

exército), e não é a mesma coisa com o poder de Estado que está acima do aparelho do 

Estado, constituído pelo Chefe do Estado, o governo e a administração (ALTHUSSER, 1970, 

p. 31). É por isso importante distinguir o aparelho do Estado, do poder de Estado. Toda a luta 

de classes políticas gira em torno do Estado, ou seja, a luta de classes tem como objetivo a 

conservação ou a tomada do poder de Estado por uma classe ou aliança de classes. A luta de 

classe visa o poder de Estado, e não o aparelho do Estado.  

Vários são os exemplos de revoluções em que o poder de Estado foi abalado e o 

aparelho de Estado se manteve intacto. As revoluções burguesas na França no século XIX, em 

1830 e 1848, ou os golpes de Estado de Maio e de Dezembro de 1958 (ALTHUSSER, 1970, 

p. 34), para citar apenas alguns destes exemplos que abalaram o poder de Estado e 

mantiveram intacto o aparelho do Estado. 

Os clássicos do marxismo, em sua prática política, trataram do Estado como uma 

realidade mais complexa do que a definição que dele se dá na teoria marxista do Estado; 

porém, apesar de reconhecer esta complexidade, não a exprimiram numa teoria 

correspondente (ALTHUSSER, 1970, p. 41). Gramsci também o fez: para ele, o Estado não se 

resumia ao aparelho (repressivo) de Estado, a que ele também chama de sociedade política. 

Para Gramsci, fazem parte do Estado também instituições da Sociedade Civil (Escola, Igreja, 

Sindicatos). Gramsci não vê o Estado apenas como um aparelho repressivo e de violência, 

mas um aparato jurídico-político cuja organização e intervenção variam de acordo com a 

organização política, econômica, social e cultural da sociedade, mediadas pelas correlações de 

força entre as fações das classes vigentes (GRAMSCI, 1978b). 

Para Althusser (1970), os aparelhos ideológicos de Estado designam realidades que se 

apresentam na forma de instituições distintas e especializadas. Eles não fazem parte dos 

aparelhos repressivos do Estado. São eles: AIE Religioso (Igrejas); AIE escolar (educação-

escola); AIE familiar (família); AIE jurídico (tribunais); AIE político (partidos); AIE sindical 

(sindicatos); AIE cultural (letras, belas artes, esportes, etc.); AIE de informação (a imprensa 

escrita, a rádio, a televisão, etc.). Althusser enaltece que há diferença significativa entre o 

aparelho repressivo do Estado e os aparelhos ideológicos de Estado. Estas diferenças 

assentam no seguinte: existe um único aparelho (repressivo) de Estado, enquanto que existe 

uma pluralidade de aparelhos ideológicos de Estado. A segunda é que, enquanto o aparelho 

(repressivo) de Estado pertence inteiramente ao domínio público, a maior parte dos aparelhos 

ideológicos de Estado é de domínio privado. Tais instituições privadas podem ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa
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consideradas aparelhos ideológicos de Estado, pois a distinção entre o público e o privado é 

intrínseca ao direito burguês e o domínio do Estado lhe escapa, estando além do direito. 

Na verdade, apesar da distinção clara existente entre o aparelho do Estado e os AIE, não 

pode existir dúvidas de que quem tem o poder de Estado terá, de uma forma ou de outra, o 

controle dos aparelhos ideológicos do Estado. Ainda que sejam privadas algumas escolas, 

elas, para funcionarem numa determinada sociedade, devem se reger à política educativa do 

Estado, que é emanada pelo Ministério da Educação (governo), logo, de uma forma indireta, 

as escolas privadas também se encontram sob a alçada do Estado repressivo, que Gramsci 

chama de sociedade política. O mesmo ocorre com a imprensa. Na maior parte das vezes, e 

em quase todas as sociedades, os jornais, as revistas, a rádio e a televisão são do domínio do 

privado. Mas a lei da imprensa é determinada pela sociedade política e os órgãos repressivos 

do Estado fazem cumprir esta lei, de acordo com os interesses da classe dominante. 

Diferentemente dessa realidade das sociedades capitalistas, onde a luta de classes entre 

a burguesia e o proletariado se faz necessário, em algumas sociedades socialistas ou em vias 

de construção do socialismo o poder de Estado e os Aparelhos Ideológicos do Estado se 

confundem. Não existe clara separação entre uma categoria e outra. O poder do Estado tem o 

total controle dos aparelhos ideológicos do Estado, este é o caso da Primeira República em 

Angola, onde a escola, a mídia, os sindicatos, os tribunais dependiam diretamente do poder do 

Estado. Desta dependência não escaparam os grupos culturais, em toda sua dimensão artística. 

Apenas a igreja e a família se encontravam no domínio do quase privado, pois a privacidade 

destas instituições não era completa. A Igreja era de certa forma limitada nas suas ações, uma 

vez que era privada de desenvolver atividades seculares, como de educação e ensino, criação 

e desenvolvimento de meios de comunicação de massa. Muitos de seus bens e infraestruturas 

foram pura e simplesmente confiscados pelo Estado, o que enfraquecia cada vez mais a Igreja. 

Quanto à familia, esta instituição também não se pode colocar na órbita do privado, no 

verdadeiro sentido do termo. As exigências sociais de ordem política eram inúmeras, as 

familias não escapavam do controle estatal. A politização da sociedade, na base da sua 

partidarização, exigia dos seus membros cumprimentos de deveres que foram determinados 

pelo poder político “revolucionário”, tais como servir às Forças Armadas e participar de 

campanhas de “trabalho voluntário”, que não tinha nada de voluntário, pois a não participação 

era objeto de penalizações diversas, passivamente aceitas.  

Num sistema político onde a luta de classe é bastante acentuada, o aparelho repressivo 

de Estado funciona predominantemente através da violência e secundariamente através da 

ideologia, enquanto que os aparelhos ideológicos de Estado funcionam predominantemente 
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através da ideologia e secundariamente através da violência. De uma ou de outra forma, os 

aparelhos ideológicos de Estado moldam, por métodos próprios, sanções, exclusões e seleções 

para todos os membros da sociedade. Os aparelhos ideológicos de Estado funcionam todos 

predominantemente através da ideologia, que é unificada sob a ideologia da classe dominante. 

No caso da Primeira República de Angola, era a ideologia do MPLA que predominava nos 

AIE. A politização da sociedade permitiu que, por consenso e não por violência, a população 

quase no seu todo abraçasse a ideologia da classe política no poder. A não adesão implicava 

uma exclusão da vida política, de forma seletiva e passiva, sem violência numa primeira fase, 

que poderia evoluir para a fase violenta, se este ato de não adesão colidisse com os supremos 

interesses políticos do MPLA.  

De fato, nenhuma classe pode, de forma duradoura, deter o poder do Estado sem exercer 

sua hegemonia sobre e nos aparelhos ideológicos de Estado simultaneamente. Como prova 

disso, assim que os bolcheviques tomaram o poder em 1917, na Rússia, Lênin procupava-se 

com a necessidade de o proletariado russo, na sua aliança com os camponeses, tomar o 

controle do aparelho ideológico de Estado escolar, condição sine qua non que permitiria ao 

proletariado soviético garantir o poder político, o futuro da ditadura do proletariado e a 

passagem para o socialismo (ALTHUSSER, 1970, p. 49). Isto prova que os aparelhos 

ideológicos de Estado são meios e também lugar da luta de classes, pois a classe que detém o 

poder político lutará para controlar os aparelhos ideológicos do Estado ao seu favor, enquanto 

isso as classes que não têm o poder político encontram nos AIE o meio fundamental para o 

desenvolvimento da luta revolucionária, visando à conquista do poder político. 

(ALTHUSSER, 1970, p. 36). 

Assim, a análise que fazemos sobre o conceito do Estado na visão marxista nos leva a 

concluir que devemos distinguir o poder de Estado ou aparelho de Estado repressivo (o corpo 

das instituições que constituem o aparelho repressivo do Estado) do corpo das instituições que 

representam a unidade dos aparelhos ideológicos de Estado. Ao longo da história, em 

dependência do nível de organização das forças produtivas e da sociedade, os aparelhos 

ideológicos do Estado podem aumentar ou diminuir. Nem sempre as sociedades registram a 

mesma distribuição dos AIE. Algumas vezes, um mesmo AIE acumula em torno de si as 

funções de outros AIE, como foi o caso de quase toda a sociedade europeia durante a Idade 

Média, em que a Igreja, que era um dos principais aparelhos ideológicos do Estado, 

acumulava não apenas as funções de aparelho ideológico do Estado religioso, mas também as 

de aparelho ideológico do Estado escolar, aparelho ideológico do Estado cultural, aparelho 

ideológico do Estado de informação e até familiar.  
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Nas revoluções burguesas europeias do século XVIII e XIX, a conquista do poder 

político pela burguesia se fazia acompanhar da conquista dos principais aparelhos ideológicos 

de Estado, e sobretudo o escolar, que se mostrou bastante mais eficaz do que o religioso. A 

força da ideologia que a Igreja tinha no período anterior às revoluções foi diminuindo cada 

vez mais, pois a própria Igreja foi alvo da luta de classes. O clero na Europa foi largamente 

combatido durante a revolução burguesa. Daí se pode, mais uma vez, confirmar que os 

aparelhos ideológicos do Estado são igualmente lugares de lutas de classes e palco de 

renhidas batalhas ideológicas. 

Perdida a hegemonia que detinha, a Igreja, que foi aos poucos secularizada, cedeu o seu 

lugar de destaque à Escola. (ALTHUSSER, 1970, p. 59) Não há um outro aparelho ideológico 

de Estado com o poder que detém o aparelho ideológico de Estado escolar. Todas as crianças, 

independentemente das suas origens sociais, são socializadas pela escola. É na escola que as 

crianças recebem os primeiros saberes com toda a carga da ideologia da classe dominante, 

numa fase da vida em que a formação da personalidade humana começa a ser forjada. Todos 

os conteúdos de interesse da classe dominante detentora do aparelho do poder de Estado são 

passados para as crianças, que recebem passivamente estes conteúdos, sem o mínimo de 

noção do que na realidade está a acontecer, e tem influência decisiva para suas vidas pessoais 

no futuro e no futuro da sociedade.  

Outro elemento importante que coloca o aparelho ideológico de Estado escolar num 

posicionamento privilegiado é o fato de ser o único AIE que dispõe de uma audiência 

obrigatória por tanto tempo, ocupando as crianças por um tempo de seis horas por cada dia e 

cinco dias por cada semana e durante tantos anos – precisamente no período em que o 

indivíduo é mais vulnerável, estando espremido entre o aparelho ideológico de Estado 

familiar e o Aparelho ideológico de Estado escolar. 

A educação moderna nada mais é senão uma imposição ideológica aos membros da 

sociedade. Os sistemas de educação e os currículos escolares são elaborados de acordo com os 

interesses ideológicos da classe dominante. Os professores e os alunos são todos vítimas da 

opressão ideológica dominante. Poucos são os professores que se posicionam contra a 

ideologia, contra o sistema e contra as práticas que os aprisionam. A maioria deles realiza a 

atividade docente e nem sequer suspeita do trabalho que o sistema os obriga a fazer ou, o que 

é ainda pior, põe todo o seu empenho e engenhosidade em fazê-lo de acordo com a última 

orientação (os métodos novos), inconscientes de que estão perpetuando a conservação de uma 

ideologia que tem como finalidade a manutenção do poder político. A maioria dos professores 

não se dá conta de que é agente de conservação e manutenção do poder político através do 
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aparelho ideológico de Estado escolar. A escola hoje produz e reproduz muito mais do que a 

Igreja produziu e reproduziu no passado. Por isso a escola hoje é considerada o principal 

aparelho ideológico de Estado. 

O maior papel que o aparelho ideológico de Estado escolar desempenha é o da 

reprodução social. Segundo Tomaz Tadeu da Silva (1992, p. 113), as teorias sobre as relações 

entre a escola e os processos de reprodução cultural e social sugerem que, a despeito da 

uniformidade estrutural dos sistemas escolares, o que existe na realidade é o processamento 

diferenciado dos alunos pertencentes a classes sociais diferentes. De acordo com Bowles e 

Gintis (1976), esse processamento diferenciado está relacionado a processos mais amplos de 

reprodução social, que ajudam a perpetuar a estrutura econômica e social existente. No 

sistema capitalista, crianças e jovens de origens sociais diferentes são processados 

diferenciadamente nas escolas. Esse tratamento diferenciado predispõe-nos a ocupar posições 

correspondentes na estrutura ocupacional. Dessa maneira, os jovens das classes subordinadas 

são ensinados segundo os currículos manifesto e oculto da escola, as virtudes do conformismo 

e da submissão à ordem existente. Ao passo que os jovens de origem social das classes 

dominantes são socializados nas escolas para serem independentes, autônomos e 

internalizarem o controle. 

Gramsci sempre lutou por uma escola unitária na Itália e sempre se opôs à dualidade de 

formação dos jovens, uns para o trabalho e outros para a direção da sociedade. Althusser, tal 

como Gramsci, tradicionalmente se afirmava como marxista, mas seu modo de pensar a 

educação também pode ser enquadrado na perspectiva funcionalista-durkheimiana. Émile 

Durkheim, sociólogo e um dos maiores teóricos da sociologia de educação, analisa a 

conservação do “equilíbrio social”, enquanto que Althusser, numa perspectiva próxima à de 

Pierre Bourdieu, busca a ruptura pela revolução. Bourdier incluiu a especificidade da 

reprodução do capital simbólico no papel da educação.
136

  

Os estudos de Althusser abrem caminhos para interpretações sobre a educação e muito 

particularmente sobre a escola. Não analisou apenas o papel dos aparelhos ideológicos de 

Estado, mas também apresentou sua concepção do Estado, que, para ele, deve ser 

compreendido como superestrutura da sociedade e composto pelos aparelhos repressivos e 

pelos aparelhos ideológicos de Estado, ampliando o conceito de Estado como aparece 

descrito na obra de Marx, mas mantendo a essência tal como aparece nesta, onde se afirma 

que o Estado é um instrumento da classe dominante para se manter enquanto tal, portanto um 
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instrumento de dominação e exploração, pela repressão direta ou indireta e pela persuasão, 

sendo que os aparelhos repressivos de Estado atuam predominantemente pela repressão, 

enquanto os aparelhos ideológicos de Estado pela persuasão. Ele coloca em evidência o 

aparelho ideológico de Estado escolar e diferencia-o da escola. 

O aparelho ideológico de Estado escolar, assim como todos os outros AIE, é um sistema 

formado por instituições, organizações escolares, independentemente de serem públicas ou 

privadas, enquanto a escola como instituição é apenas um dos elementos deste sistema que 

compõe o Estado, com o objetivo de reproduzir as relações de produção na sociedade 

capitalista – e assim reproduz as relações de dominação capitalista. Portanto, o AIEE não é a 

escola como instituição, mas é o sistema educativo como um todo. 

A teoria crítica em educação tem-se centrado em explicar o funcionamento do sistema 

educacional e da escola a partir da dinâmica de classes da sociedade capitalista. Nesta 

perspectiva, segundo Tomaz da Silva (1992, p. 174), a escola, ao invés de servir para aplainar 

diferenças sociais e compensar desvantagens de nascimento, como pretende a ideologia 

liberal, está diretamente implicada na reprodução das desigualdades sociais estabelecidas por 

uma sociedade de classes. É a partir desta ideia que se procura explicar os diferentes sistemas 

de educação pelas suas características e o seu vínculo com o sistema capitalista. Como teoria, 

ela serve para as sociedades capitalistas, política e economicamente diferentes das sociedades 

socialistas, ou pelo menos daquelas que pretendiam construir o socialismo, como era o caso 

de Angola. A reprodução social, neste caso, acontece com objetivos diferenciados, embora a 

finalidade seja a mesma, a de servir-se do AIEE em benefício do aparelho de Estado. 

Assim sendo, considerando o fato de que quem tem o poder de Estado deve de uma 

forma ou de outra controlar os aparelhos ideológicos de Estado, e que nenhuma classe pode, 

de forma duradoura, deter o poder do Estado sem exercer sua hegemonia sobre e nos 

aparelhos ideológicos de Estado simultaneamente, o MPLA, para a consolidação do poder 

político e a prossecução da sua política de constituição da nação angolana hegemônica e 

homogênea, lançou o processo de nacionalização da educação. 

 

3.2.2 A Nacionalização da Educação e a Politização da Sociedade Angolana 

 

A situação de guerra que assolou o país na véspera da independência fez com que 

muitos empresários abandonassem o país por razões de segurança. Muitas empresas, 

sobretudo unidades fabris, haviam deixado de funcionar devido à instabilidade política. Os 

proprietários das unidades fabris haviam abandonado o país. Os trabalhadores haviam ficado 
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sem trabalho e sem salário. Algumas fábricas foram saqueadas pelos inimigos da lei, vândalos 

e até mesmo alguns militares dos movimentos de libertação nacional. Esta situação havia 

levado o Estado português, um mês antes da independência, através da Junta Governativa de 

Angola, a publicar o Decreto-lei nº 128/75, de 7 de outubro, que permitiu ao Estado colonial 

intervir nas empresas privadas que se encontrassem em estado de abandono pelos seus 

respectivos proprietários, assim como para proteger outras da sabotagem econômica e de atos 

de vandalismo, que aumentavam cada vez mais. A grande propriedade privada tinha sido 

apropriada pelo Estado, por força de um diploma jurídico-legal bastante contestado por 

muitos. Porém, este diploma perdera validade com a proclamação da independência. 

Em março de 1976, o Conselho da Revolução, órgão que detinha o poder legislativo nos 

primeiros cinco anos de independência, aprovou a lei nº 3/76, de 3 de março, que confiscou 

todas as empresas por motivos de sabotagem econômica, assim como foram confiscadas 

outras que ainda se encontravam nas mãos de seus proprietários (pois alguns proprietários 

brancos, uns por opção e outros impedidos, não haviam abandonado o país), acusados de 

colaborarem com os inimigos do povo angolano. O referido diploma distinguia duas ações a 

levar a cabo com uma mesma finalidade: uma destas ações era o confisco, que correspondia a 

desapropriar todas as empresas privadas cujos proprietários teriam alguma capacidade 

econômica, para apoiar grupos fantoches
137

 por um lado, e por outro porque continuariam a 

desenvolver um modo de produção incompatível com a nova ideologia política vigente no 

país. Como proprietários dos meios de produção, teriam trabalhadores de quem explorariam a 

força de trabalho. Esta prática era então considerada “exploração do homem pelo homem”. O 

uso corrente desta expressão estendeu-se durante toda a Primeira República. A outra ação era 

a nacionalização, que visava à necessidade de o Estado controlar todas as empresas 

estratégicas. O confisco era considerado como uma punição, com esta medida os proprietários 

dos bens confiscados não tinham direito a qualquer indenização. 

A intervenção do Estado revolucionário nas empresas privadas pelo confisco e nas 

empresas públicas pela nacionalização tinha como objetivo a criação e o alargamento do setor 

socialista da economia nacional, considerada a base material, científica e técnica para a 

criação de uma sociedade socialista. Uma vez que, sem uma intervenção direta do Estado na 

economia do país, não era possível a construção do socialismo. O MPLA entendia que a 

garantia de qualquer política no domínio social dependia em grande medida da estabilidade 
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econômica, daí que, antes mesmo de assumir grandes transformações sociais, preocupou-se 

em estabelecer uma base econômica sustentável para a sua política social. 

A educação porém, sendo a área social de maior interesse do poder político na Primeira 

República, esteve sempre na primazia das políticas sociais. Tanto é que se pode entender que, 

logo após a independência, a educação foi um dos primeiros setores da vida social a ser 

nacionalizado e considerado um dos fatores principais para o desenvolvimento do país no seu 

todo. O Estado de Angola, através do Conselho da Revolução, aprovou, dias após a 

independência, a Lei nº 4/75, de 9 de dezembro de 1975, que nacionalizou a educação e o 

ensino. O Governo de Angola assumiu para si toda a responsabilidade pelo processo do 

ensino, sendo o Ministério da Educação o organismo que deveria executar as políticas do 

setor, traçadas pelo partido. 

A nacionalização da educação em Angola não abrangeu apenas o setor público e 

privado colonial, mas foram nacionalizadas também instituições de ensino que pertenciam às 

igrejas. A Igreja Católica foi, sobretudo, a mais visada. A acessibilidade e a gratuidade de 

ensino provocou uma avalanche de alunos procurando pelas instituições de ensino e, como o 

governo não tinha capacidade de dar resposta a esta procura, pois faltavam escolas que o 

colonizador não construiu porque “não precisava”, o governo confiscou também algumas 

instituições de ensino pertencente às confissões religiosas: escolas da Igreja Católica e 

missões protestantes também. 

A nacionalização das escolas das igrejas não deve ser entendida apenas como 

necessidade de responder a uma maior procura pelo ensino no país. Deve ser entendida 

também como uma forma de impedir que houvesse no país mais de um sistema de ensino, 

pois que conforme Lawrence Henderson (1980), estas instituições de ensino, durante o 

período colonial, desenvolviam uma atividade não apenas de auxílio ao sistema educativo 

colonial (as missões católicas), mas, sobretudo, as missões protestantes eram autênticos rivais 

do sistema educativo colonial. Por isso não eram reconhecidas oficialmente. Várias vezes 

foram acusadas pelas autoridades portuguesas de incitarem os angolanos através do seu 

ensino à rebelião e à formação de movimentos de libertação. A respeito do confisco de 

instalações das missões religiosas, Lawrence Henderson, na sua obra A Igreja em Angola, 

escreveu: 

 

Na maioria das estações missionárias, os centros de ensino eram usados para 

as aulas de instrução primária, do ensino secundário e ainda para programas 

de educação e ensino religioso. Por conseguinte a confiscação daqueles 

edifícios e instalações negou às missões e às Igrejas não só a oportunidade 
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de administrarem as escolas como também tornou impossível a divulgação 

de uma série de outros programas. (HENDERSON, 1980, p. 398). 

 

Como nos prova a história, os três líderes dos movimentos de libertação de Angola 

tiveram uma formação religiosa e protestante. A acusação contra Igreja Católica tinha 

fundamentação. Em 1940, as autoridades coloniais portuguesas haviam assinado com a Santa 

Sé um acordo missionário, onde o Estado português atribuia à Igreja Católica a missão e a 

responsabilidade pela educação dos negros. A Igreja Católica, ao longo de todo o processo 

colonial, sempre esteve ao lado do regime colonial, servindo muitas vezes como mais um 

elemento da colonização, do que de educação moral e cívica. Por esta razão, o MPLA ou 

qualquer outro movimento que conquistasse a independência se relacionaria com a Igreja 

Católica com uma certa hostilidade. As relações entre o Estado angolano e a Igreja Católica 

nos primeiros anos de independência eram hostis, apesar da coexistência pacífica. Esta 

hostilidade tem explicação no âmbito dos estudos sobre os aparelhos ideológicos de Estado. 

Pois tanto a Igreja quanto a educação, ambas constituem aparelhos ideológicos de Estado, o 

primeiro religioso e o segundo escolar, e eles são o campo onde se exerce a luta pela 

hegemonia.  

Para que o MPLA pudesse exercer o poder político em Angola, deveria de igual modo 

controlar os AIE, tanto o religioso quanto o escolar, e uma vez que o controle do AIE 

religioso se apresentava mais complexo do que o escolar, dada a facilidade que a Igreja tinha 

de poder chegar até onde o Estado não tinha chegado ainda. A solução encontrada foi de 

enfraquecer cada vez mais a influência da Igreja na sociedade, ridicularizando o seu papel na 

educação moral dos cidadãos, e ampliar ainda mais o papel da escola no processo de 

ideologização da sociedade.  

Todo esse processo de nacionalização da educação tinha como principal objetivo 

colocar sob controle do Estado todo o sistema educativo do país, e fazer da educação um 

instrumento do Estado capaz de expandir a ideologia política do MPLA, promovendo no seio 

da população uma educação gratuita, democrática, acessível para todos, sem distinção de raça, 

sexo, etnia, tribo, região, credo religioso e idade (Todos os adultos eram aceitos para 

frenquentar a escola independetemente da sua idade, o que não acontecia no período anterior 

), implementando o que o regime chamou “Escola Para Todos”.  

Pela primeira vez o sistema de ensino estava acessível para todos os angolanos, ao 

contrário da exclusão e da discriminação que marcaram as políticas educativas durante o 

período colonial. Às crianças lhes era ensinado que a “Escola é do Povo”, o “MPLA é o 
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Povo” e o “Povo é MPLA”. Esta trindade era a base argumentativa para a formação 

ideológica das crianças angolanas. Mostrar que a soberania do Estado residia no povo e o 

povo era representado pelo partido, logo a soberania do Estado residia no MPLA. 

 O MPLA, com a nacionalização da educação, passou a orientar todas as políticas 

públicas da educação, fazendo delas um instrumento de legitimação dos valores das classes 

revolucionárias (operária, camponesa e os intelectuais), segundo o programa e o estatuto do 

próprio partido. Porém, as classes sociais, na realidade de Angola, não existiam tal como são 

mencionadas nos documentos oficiais do partido. 

Com a proclamação da independência nacional, o MPLA havia atingido o seu programa 

mínimo, conforme consta no manifesto da sua fundação
138

. Os objetivos imediatos do novo 

regime eram destruir todos os marcos do regime anterior (colonial) e criar um novo país, um 

novo sistema social e um “Homem Novo”. Para a materialização do projeto de construir um 

novo Estado em Angola, o MPLA considerou a educação um dos principais instrumentos do 

Estado para cumprir esta tarefa. 

 

 

 “Os princípios políticos do MPLA fundamentados na ideologia mais 

avançada, mais objetiva que o mundo jamais conheceu – marxismo-

leninismo- constituem elementos chave da reformulação da escola chamada 

a formar o Homem Novo
139

 exigido pela revolução angolana e pela 

construção do socialismo científico na República Popular de Angola” 

(MPLA, 1978, p.28).  

 

Como realizar uma educação num país que não tinha nem estruturas físicas nem 

recursos humanos? A maioria dos professores em Angola era de nacionalidade portuguesa e 

havia abandonado o país na véspera da independência. Indicadores do Ministério da Educação 

publicados na Revista Novembro apontavam que 85% da população angolana era analfabeta. 

Entre os cidadãos alfabetizados, poucos possuíam uma qualificação profissional de 
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 O Manifesto do MPLA é um documento escrito em Luanda no final do ano de 1956, por Viriato da Cruz, que 

contou com a participação de outros nacionalistas angolanos que lutavam contra o regime colonial português. 

Este documento é um relatório da situação política, econômica e social de Angola colonial e uma chamada para 

a luta pela liberdade, através de um amplo movimento popular revolucionário, cuja missão primária era a 

independência de Angola do regime colonial português.  
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 Para a ideologia política do MPLA, o conceito do Homem Novo correspondia ao perfil de formação político- 

ideológica, técnico-científica, moral e cívica, bem como a formação cultural que deveria possuir o cidadão 

visando a formação da sociedade socialista. Como se pode ler nos Estatutos do Partido. 
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excelência. A maioria exercia profissões básicas (pedreiro, carpinteiro, etc) (VIEIRA, 2004, p. 

91).  

A reformulação do sistema educativo colonial se apresentava necessária e urgente para a 

implementação de um novo sistema visando à formação de um homem novo, conforme os 

ditames políticos da época. Em todas as sociedades humanas, desde que o homem passou a 

viver em grupo e sentiu a necessidade de transmitir às gerações mais novas as experiências 

acumuladas pelas gerações mais antigas, a educação passou a ser um compromisso político, já 

que ela deve refletir a necessidade da população, ou seja, aquilo que a população precisa para 

o seu bem-estar. Mas quem define o que o povo precisa e quer não é o povo, é sempre um 

grupo que tem o domínio da sociedade, que tem o poder político e age em nome do povo. 

Toda educação assenta numa base política determinada. Por esta razão, tornou-se 

imprescindível definir a base política da sociedade angolana. Esta base definiu-se em outubro 

de 1976, com a realização, em Luanda, entre os dias 23 e 27, da III Reunião Plenária do 

Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola. Nesta reunião, o MPLA 

definiu o marxismo-leninismo como ideologia partidária e a construção do socialismo 

científico como via de desenvolvimento político, econômico e social de Angola. Estavam 

assim lançadas as bases políticas para a reformulação do sistema educativo, faltando a base 

jurídico-legal, que aconteceu no ano seguinte (MPLA, 2008, p.266). 

A destruição dos marcos do regime colonial e a construção de um país novo era o que 

na terminologia política passou a chamar-se Reconstrução Nacional, presente em todos os 

discursos políticos. Tudo o que lembrava a colonização deveria ser mudado. O novo país 

deveria assentar numa estrutura política, econômica e social nova, diferente da estrutura 

colonial, que excluiu a maioria da população no exercício da cidadania. Nesta perspectiva, o 

novo sistema de ensino seria o instrumento fundamental para a formação de uma nova 

geração de angolanos, política e ideologicamente preparada para a reconstrução nacional e a 

construção do socialismo em Angola. Um dos maiores handicaps para a materialização deste 

projeto era a elevada taxa de analfabetismo no seio da população, por isso o combate ao 

analfabetismo foi declarado como prioridade de Estado. 

Em novembro de 1976, foi lançada a Campanha Nacional de Alfabetização, numa das 

unidades fabris de tecidos em Luanda (TEXTANG), pelo mais alto mandatário do país, o 

Presidente da República, do MPLA e Chefe do Estado angolano, António Agostinho Neto, 

que dizia, a dado momento no seu discurso de abertura, o seguinte: 

É certo que o MPLA e o Governo da República Popular de Angola têm feito 

o possível, por andar depressa, têm tomado medidas, têm tomado decisões 
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concretas, para melhorar o nível do povo, para corrigir aquilo que foi 

destruído pelo colonialismo [...] o colonialismo deixou-nos uma herança 

bem pesada, uma herança que nós só apagaremos daqui a dezenas de anos, 

mas podemos pelo nosso esforço ir diminuindo as consequências do 

colonialismo. (A. Neto, 1976). 

A alfabetização era a primeira e a principal tarefa do MPLA e do Governo angolano. 

Por esta razão, uma instituição pública do Estado foi criada especificamente para o efeito, 

trata-se da Comissão Nacional de Alfabetização, tutelada pelo Ministério da Educação e 

orientada pelo Comitê Central do MPLA. A campanha foi lançada em nível de país, com 

participação em massa tanto dos alfabetizadores quanto dos alfabetizandos, pois que esta 

tarefa foi definida como “dever revolucionário”, tal como se pode confirmar nas palavras de 

Agostinho Neto no discurso de abertura da referida campanha: “E quando o Comitê Central 

disse que aprender é um dever revolucionário, é exatamente assim, é que nós não fazemos a 

revolução sem concretizar a cada passo as ideias que nós temos para o desenvolvimento da 

nossa revolução”. E, para o efeito, toda a população angolana de todos os estratos sociais foi 

mobilizada a participar desta tarefa. 

Quanto aos professores, penso que todos aqueles que têm alguma instrução 

devem oferecer-se para ensinar os outros que não sabem ler nem escrever, 

aumentando assim o número de alunos que vão alfabetizar-se. Todos aqueles 

que podem dispensar uma ou duas horas por dia, para ensinar, devem fazê-lo 

porque isso é uma campanha de importância fundamental para o nosso povo 

[...] Portanto em todas estas províncias vai-se iniciar esta campanha de 

alfabetização com o auxílio das organizações de massas, com o auxílio de 

todas aquelas que podem dar o seu contributo. (A. Neto, 1976). 

A Campanha Nacional de Alfabetização teve grande adesão por parte da população, 

quer urbana, quer rural, tanto intelectual, quanto operária. Todos que de uma forma ou de 

outra poderiam participar deram o seu contributo; mesmo sob condições difíceis, em que 

faltavam infraestruturas básicas, as aulas de alfabetização foram realizadas nos templos das 

igrejas ou por debaixo das árvores. Nesta fase da “revolução”, a população angolana já 

começava a ser politizada, com participação “semiobrigatória” nas organizações de massas e 

sociais criadas pelo MPLA, que eram a primeira manifestação da participação na vida política 

do país. Quem não fizesse parte de uma das organizações de massas (de acordo a idade, 

atividade profissional ou estudantil) era considerado “reacionário”, “antirrevolucionário” e 

marginalizado pela sociedade política.  

Agostinho Neto havia chamado especial atenção dos jovens para a participação neste 

processo, referenciando o papel que a juventude organizada e militante da organização juvenil 

do MPLA deveria assumir diante deste grande desafio: o de eliminar o analfabetismo em 



243 

 

Angola nos próximos anos. Por isso, a Campanha Nacional de Alfabetização foi também 

designada “Batalha de Alfabetização”, pois era apenas uma das várias batalhas que o povo 

angolano era chamado a enfrentar na guerra contra o obscurantismo e o subdesenvolvimento. 

Eu creio que a JMPLA, a partir do mês Janeiro poderá dar uma contribuição 

maior, porque os exames terminam no mês de Dezembro/Janeiro. Depois 

deste mês poderão então os camaradas estudantes dar uma contribuição 

maior, para alfabetização daqueles que ainda não sabem ler nem escrever 

[...] As camaradas da OMA também vão fazer, vão participar desta 

campanha de alfabetização e assim como os camaradas da UNTA que, creio, 

já começaram a fazer a alfabetização e um sector muito vasto de grande 

importância, o Exército, também já começou a realizar este processo da 

alfabetização. (A. Neto, 1976). 

A campanha de alfabetização tinha, por um lado, um cariz político (formando a 

consciência política da população, quer alfabetizadora quer alfabetizanda) e, por outro lado, 

um cariz econômico, dada a necessidade de formação de uma mão de obra qualificada para a 

indústria nacional incipiente, que não permitia a formação de uma classe operária coesa, forte 

e politizada, visando assumir o seu papel de classe dirigente da sociedade que se queria 

socialista.  

O MPLA, através do seu Departamento de Educação Política, orientava e dirigia todo o 

processo de alfabetização no país. Apesar de a Comissão Nacional de Alfabetização ser 

tutelada pelo Ministério da Educação, aos olhos das autoridades angolanas este processo era 

considerado a prioridade do Estado, dever patriótico e uma conquista do povo. Por isso, era 

orientado pelo partido: o direito à escolarização por si era considerado uma vitória para os 

angolanos. Ambrósio Lukoki, Ministro da Educação de Angola independente, descreveu do 

seguinte modo a importância deste processo de alfabetização: 

A alfabetização como tarefa prioritária da educação é um ato político, 

econômico, social e cultural. É uma parte integrante das conquistas do nosso 

povo, das conquistas do MPLA é um ato que dignifica o homem angolano, é 

um ato de responsabilidade e de desenvolvimento do nosso país, que é um 

fator importante. Neste sentido sendo um ato político, econômico, social e 

cultural, a alfabetização embora com dificuldades, encontrou no nosso povo 

o entusiasmo e aquele espírito de sermos angolanos, de sermos militantes, de 

sermos homens responsáveis, de sermos povo a procura da ciência, do 

conhecimento científico. (Jornal de Angola, 15/4/1977). 

Durante vários anos, o povo de Angola, vivendo sob regime colonial português, 

compreendeu que a educação era um instrumento de estratificação social. A exclusão social 

de que era vítima, por razões políticas, econômicas e culturais, começava de forma prática a 

quebrar-se. Todos os angolanos, independentemente da idade, raça, extrato social, credo 
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religioso, origem étnica ou regional, tinham participação direta no processo de alfabetização. 

Por si só, a conquista do direito de ser alfabetizado já era considerada uma grande vitória 

contra o colonialismo, por esta razão a população havia aderido em massa ao processo. Dez 

anos depois, o primeiro balanço realizado pelo Ministério da Educação indicava que foram 

alfabetizados um milhão e quarenta e oito mil cidadãos (1.048.000), uma média de 104.000 

alfabetizados por ano (MED, 1997, p. 3). 

Para uma população que se estimava em 6.000.000 de habitantes e uma taxa de 

analfabetismo de 85%, essa meta alcançada em dez anos parece irrisória matematicamente 

pensando. Porém, se considerarmos o fato de a colonização efetiva ter durado pouco menos 

de um século, poderemos considerar positivo o resultado dos primeiros dez anos da 

campanha, pois o número de alfabetizados nos dez primeiros anos de independência foi maior 

que o número de letrados que o sistema colonial instruiu durante todo o período da vigência 

da colonização. Por outro lado, apesar dos esforços do Governo e do povo em geral, os dez 

primeiros anos (assim como outros 17 anos seguintes) da independência de Angola foram 

marcados por uma guerra civil sem igual na história de África, o que retirou certo ímpeto ao 

processo de alfabetização, porque parte dos alfabetizadores e dos alfabetizandos foi chamada 

a participar na defesa da integridade do território angolano e da soberania da nação, que 

estava ainda em construção. Para além da componente humana no fenômeno da guerra civil, 

as componentes econômica, social e psicológica tiveram de igual modo sua implicação no 

processo que vinha sendo desenvolvido, com toda a atenção das autoridades do país. 

O documento do Ministério da Educação acima citado aponta duas razões para o fraco 

desenvolvimento do processo de alfabetização nos anos seguintes ao áureo período da 

“Batalha de Alfabetização”, que corresponde aos primeiros cinco anos pós-lançamento da 

Campanha: 

 

A fraca capacidade de atendimento dos alfabetizandos no Ensino de Adultos 

por um lado, e por outro a situação político militar que então se vivia não 

permitiu que se atingissem os resultados esperados, tendo se verificado 

mesmo nalguns casos o fenômeno de retorno ao analfabetismo. (MED, 

1997, p. 3). 
 

Terminado o cíclo de alfabetização, os beneficiários deveriam ser incorporados ao 

sistema de educação de adultos. Tal fato não acontecia por excassez quer de escolas quer de 

professores, motivada pela herança colonial e pela guerra civil que assolou o país durante os 

primeiros vinte e sete anos da sua independência. Por esta razão, tanto alfabetizadores quanto 

alfabetizados eram chamados a servir às Forças Armadas de arma em punho, pois a defesa da 
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independência se colocava acima de qualquer outro interesse do Estado angolano. Assim 

sendo, muitos jovens alfabetizados alguns anos depois regressaram à condição de analfabetos. 

A construção de uma sociedade socialista baseada na ideologia marxista-leninista tinha 

sido definida, como atrás vimos, no ano de 1976, na altura da realização da III Reunião 

Plenária do Comitê Central do MPLA. O MPLA, que conquistou a independência do país nas 

circunstância históricas, conforme analisadas no ponto anterior, reivindicava para si a 

soberania do Estado em nome do povo angolano e se havia definido como sendo a única força 

política legitimada pelos angolanos para dirigir o Estado. Por esta razão, para o exercício da 

sua hegemonia política, precisava constituir-se em partido da classe operária angolana. 

De 4 a 10 de dezembro de 1977 realizou em Luanda o seu I Congresso, que constituiu o 

Movimento Popular de Libertação de Angola em partido da vanguarda da classe operária, 

com a missão de conduzir o governo e a sociedade angolana à construção do socialismo 

científico. O MPLA acabava, assim, de ratificar a sua linha política e ideológica e o 

Movimento foi transformado num partido marxista-leninista, conforme consta no documento 

intitulado: Resoluções do I Congresso do MPLA (1977, Luanda). 

António Agostinho Neto, o primeiro presidente da República Popular de Angola e o 

fundador do MPLA-Partido do Trabalho, no discurso que proferiu no encerramento do 

aludido congresso, mostrando uma vez mais o vínculo ideológico do MPLA ao marxismo-

leninismo, disse: “[...] Em 10 de Dezembro de 1956 fundamos o MPLA, hoje 10 de Dezembro 

de 1977 sob olhar silencioso de Lénine fundamos o Partido do Trabalho”.
140

 

Para um país explorado por décadas pelo sistema colonial mundial (Portugal utilizou 

sempre o capital estrangeiro, sobretudo da Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos da América) e 

destruído ao longo dos dois anos que antecederam à independência, a opção que a direção do 

MPLA achava mais viável para Angola e os angolanos era a socialista.  

A opção política do MPLA não foi um mero acaso. Desde o período da luta de 

libertação nacional, o MPLA foi sempre apoiado pelo sistema socialista mundial. Antes do 

início da luta armada, os primeiros quadros do MPLA com nível superior foram formados em 

Portugal. Durante o período da luta armada pela independência, foi nos países do Leste 

Europeu que a maioria dos seus quadros foi formada acadêmica e militarmente nas décadas de 

60 e 70 do século XX e foram estes países que forneceram o armamento e todo o equipamento 

militar para a luta armada.  
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 Discurso do Presidente Neto no encerramento do I Congresso do MPLA. 
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Foi com o apoio do Partido Comunista Português, liderado por Álvaro Cunhal, que 

Agostinho Neto conseguiu evadir-se da prisão em Portugal, tendo empreendido uma fuga 

histórica para Marrocos primeiro, e depois se estabelecido em Leopoldville, onde reorganizou 

o MPLA na sua luta contra a colonização portuguesa. Foi com o apoio de um país africano de 

opção socialista (República Popular do Congo), liderado primeiro por Alphonse Massamba 

Débat (1963-1968) e mais tarde por Marien Ngoubi (1968-1977), que o MPLA conseguiu 

criar uma base política e logística segura para a luta armada. Sem este apoio, não seria de 

maneira nenhuma possível desenvolver a guerra na região Norte, sobretudo em Cabinda. Foi 

também com o apoio dos militares portugueses progressistas do Movimento das Forças 

Armadas, encabeçados pelo Almirante Rosa Coutinho, que o MPLA foi política e 

militarmente favorecido em relação aos seus adversários políticos durante o período de 

transição. E foi com intervenção das tropas cubanas em Angola que o MPLA expulsou a 

FNLA e a UNITA e os seus apoiantes (Exército zairense, mercenários estrangeiros e Exército 

da África do Sul) de Luanda e, depois, das demais províncias até março de 1976, 

consolidando a independência nacional e a integridade territorial, apoio incontestável sem o 

qual a história de Angola teria sido outra. Perante todos estes fatos históricos, o MPLA não 

teria outra opção política a fazer, mesmo quando se sabe que muitos dos seus dirigentes não 

comungavam a mesma ideologia política, tanto é que, sempre que os dirigentes do MPLA 

tentaram uma aproximação ao Ocidente, as relações com o Leste azedavam. A opção política 

do MPLA teve bases na história recente de Angola. 

O marxismo-leninismo, como ideologia política, nasceu na Europa no princípio do 

século XX, numa realidade histórica concreta de sociedades classistas com características 

específicas. Estas características eram diferentes dos grupos sociais, pois neste período é 

prematuro falar em “classes sociais” em Angola, dado que eram realidades sociais diferentes. 

Por esta razão, o transporte da ideologia política alheia, sem tomar em conta realidades sociais 

que se apresentavam diferentes das dos países onde o marxismo-leninismo vigorava como 

ideologia política do Estado, foi uma opção imposta pela conjuntura histórica. Por esta razão, 

o marxismo em Angola tinha poucas chances de vingar. Qualquer ideologia pela qual se 

viesse a optar, e que não tivesse em conta as características da realidade social angolana, a sua 

cultura, os usos e costumes, a realidade sobre a propriedade da terra e sua transmissão (que 

era diferente da Europa, para não dizer que a idiossincrasia da maioria dos povos de Angola 

era muito diferente dos hábitos europeus), fracassaria. 

 Um provérbio africano muito conhecido pelos povos do continente diz: “Entre dois 

males o menor”. Perante a situação da necessidade de definir uma via de desenvolvimento, 
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entre a via de desenvolvimento capitalista e a socialista, a última se apresentava como um mal 

menor, pois o comunismo se apresentava como alternativa para não continuar dependente das 

antigas potências coloniais.  

O socialismo científico por si só, como via de orientação política, econômica e social, 

não era, nem é tão nocivo para os angolanos, assim como para outros povos. Porém, a sua 

importação, na maior parte das vezes de sociedades totalmente diferentes e com a ideia de 

uma hegemonização e homogeneização, impondo regras sociais sem respeito às realidades 

locais, aí sim é onde residia o maior problema do comunismo. Existia uma desfasagem entre o 

que era teoricamente pensado e a sua materialização prática. Poucos são os países que 

conseguiram adaptar a ideologia marxista-leninista à sua realidade. Apesar das críticas que se 

fazem a estes regimes, na realidade até aos nossos dias sobrevivem à pressão mundial, tal é o 

exemplo da República de Cuba. 

Países como URSS e do bloco do Leste, China, Coreia do Norte e Cuba tinham muito 

mais solidariedade à causa dos movimentos de libertação em África e se apresentavam como 

alternativas válidas para o desenvolvimento de África e, consequentemente, havia nestes 

países, para além do apoio que prestavam aos movimentos de libertação, a missão de expandir 

a doutrina marxista-leninista e o comunismo pelo mundo. A ideologia marxista-leninista era 

considerada a ideologia do século XX, a única capaz de transformar a realidade africana, 

eliminar a opressão e trazer felicidade para todos os povos de África. A respeito da opção 

politica feita pelo MPLA, Agostinho Neto disse: 

 

Como todo movimento verdadeiramente popular, verdadeiramente anti-

imperialista, verdadeiramente revolucionário da nossa época, [o MPLA] deu 

provas suficientes, políticas e militares, inspirado na ideologia 

revolucionária do nosso século, o marxismo-leninismo. A direção do MPLA 

ao optar pelo socialismo demostrou ser capaz de se transformar do Estado 

Maior da luta de libertação, em Estado Maior de luta pelo socialismo. (Neto, 

1976). 

 

O I Congresso do MPLA vai de igual modo definir a orientação econômica do Estado 

angolano. Uma vez definida a orientação política e ideológica, como é de praxe, urge definir 

as bases para a construção de uma economia planificada capaz de proporcionar ao poder 

político as condições necessárias para a construção do socialismo em Angola. Depois da 

independência, o país entrara na etapa da Ditadura do Proletariado, etapa cuja primeira fase 

era a Reconstrução Nacional.  
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Quando, em 1977, o MPLA realizou o seu I Congresso, a base econômica para a criação 

da sociedade socialista já tinha sido criada, resultado dos confiscos e das nacionalizações. O 

Congresso apenas veio legitimar a orientação socialista da economia do país. Definida a linha 

de desenvolvimento político e criadas as bases do desenvolvimento econômico, a tarefa que 

se configurava urgente para levar adiante, conforme o programa do partido, era a preparação 

política da sociedade, ou seja, a formação política e ideológica da população. Foram criadas 

células do partido em tudo quanto era aglomerado populacional: nas fábricas, nas escolas, nas 

empresas de administração do Estado, nos bairros, aldeias ou comunas, até nos quartéis. 

Todos os militares eram “obrigados” a militar no partido MPLA. Os jovens na JMPLA, as 

senhoras na OMA, os trabalhadores na UNTA, os outros na ODP (Organização de Defesa 

Popular) e nas BPV (Brigada Popular de Vigilância). Até a organização sindical, que tinha 

como missão defender os interesses dos trabalhadores contra a entidade empregadora (que no 

caso era o Estado angolano), era controlada pelo partido, sendo o seu Secretário-Geral 

membro de pleno direito do Bureau Político do Comité Central do MPLA.  

A obrigação a que nos referimos, na adesão às organizações de massas do MPLA, tinha 

um caráter de voluntarismo. Um “voluntarismo obrigado” ou uma “obrigação voluntária”. 

Existiam militares que não estavam enquadrados nos órgãos do partido ou da sua organização 

juvenil, mesmo por opção. Porém, estes estavam privados de algumas prerrogativas, do tipo: 

ocupar cargos de chefia e direção, de ser promovido a oficial superior, entre outras. De tal 

sorte que muitos jovens angolanos não eram militantes da JMPLA e por conseguinte tinham 

os seus direitos de cidadão amputados. Por esta razão, quase toda a sociedade, de uma forma 

ou de outra, acabou por fazer parte de uma ou de outra organização partidária ou de massas do 

MPLA. Esta estratégia fortalecia os vínculos do MPLA com a população, além de permitir 

que o partido tivesse um maior controle da população, para fazer jus ao slogan político 

“MPLA é o Povo e o Povo é MPLA”. Estava assim fora de qualquer possibilidade a existência 

de organizações políticas, sociais, culturais, recreativas ou juvenis que não estivessem sob o 

controle do MPLA. A tentativa de criação de uma organização fora dos ditames políticos do 

MPLA era considerada contrarrevolucionária. A sociedade angolana estava assim, no seu 

todo, politizada. 

A hegemonia política do MPLA se fez sentir pela massificação política da sociedade. 

Uma vez politizada e partidarizada, a estrutura do partido era hegemônica e ao mesmo tempo 

se processava a homogeneização. O slogan político, presente em todos os pronunciamentos 

públicos dos dirigentes do partido, do governo, do Estado Angolano ou mesmo das Forças 

Armadas, pois não se distinguiam uns dos outros, “Um só povo e uma só nação”, visava à 
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sensibilização da sociedade de que, apesar da existência de várias etnias no país, o povo 

angolano era um só, e que o país era uno e indivisível. 

Diante dessa situação, qual era o posicionamento do MPLA em relação à educação? Ou 

também, fazendo a mesma pergunta de forma diferente, qual era o papel da educação diante 

dessa realidade? 

Perante a partidarização da sociedade, a educação não poderia ficar à margem. Pelo 

contrário, a educação havia sido apontada como a principal tarefa desse processo 

revolucionário.  

A República Popular de Angola era um país com uma indústria incipiente (o mesmo se 

pode falar do presente, excetuando a indústria extrativa petrolífera e diamantífera), falar de 

uma classe operária é uma ilusão, pois na realidade ela não existia como classe; se os 

operários existiam na Angola colonial, estes não tinham consciência de classe, uma vez que a 

intelectualidade desta “classe operária” era constituída majoritariamente por cidadãos 

brancos. Os negros ocupavam funções subalternas nas fábricas. Gramsci (1978c) dizia que 

toda classe social forma os seus intelectuais, a quem é encarregada a missão revolucionária de 

formar a consciência de classe. O mesmo se pode falar da agricultura. Apesar do estado de 

desenvolvimento da agricultura para a indústria, ou seja, a mecanizada, faltava a existência de 

uma intelectualidade agrária. A maioria da população praticava uma agricultura de 

autossustentação, para a sobrevivência. A agricultura mecanizada e corporativa, vocacionada 

ao fornecimento de matéria-prima para a indústria transformadora, tinha como mentores 

grandes colonos e algumas multinacionais, a exemplo da Cotonang. As funções de direção e 

liderança eram atribuídas aos estrangeiros e nunca aos nacionais, o que, tal como nas fábricas, 

dificultou a formação de uma intelectualidade da classe camponesa. Se considerarmos o fato 

de que a maior parte destes intelectuais abandonou o país na véspera da independência, 

chegamos à conclusão de que não existia em Angola também uma classe camponesa com a 

consciência de classe social, e muito menos intelectuais, para um país que tinha apenas 15% 

da população letrada, e o Ensino Superior implementado havia apenas 13 anos, e que era 

especificamente para portugueses.  

Quem eram os intelectuais? Que formação política tinham estes intelectuais? Qual era a 

posição social dos intelectuais no sistema colonial? A maioria dos intelectuais angolanos, e 

que tinha consciência política e consequentemente consciência de classe social, estava 

engajada na luta armada. São eles que formaram os partidos políticos e os movimentos de 

libertação. A ínfima parte que não conseguiu sair do país, para se juntar à luta armada no 

exterior, foi presa e deportada para São Tomé e Cabo Verde, sendo libertada apenas após 25 
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de abril de 1974. Os poucos que não conseguiram sair de Angola e não foram presos 

identificavam-se com a colonização. Eram utilizados como instrumento da colonização e o 

seu posicionamento diferenciado em relação à maioria da população nativa criava neste grupo 

uma espécie de prestígio social, o que não lhes permitiu desenvolver uma consciência 

revolucionária de classe. Por esta razão, a estrutura social de Angola no pós-independência 

não apresentava uma clara estratificação no concernente às classes sociais, tal como acontecia 

nas outras sociedades 

A situação de Angola na Primeira República não era diferente da maioria de outros 

países africanos que optaram pela via de desenvolvimento socialista. O fracasso dos governos 

progressistas em África deveu-se em grande parte à importação de ideologias estrangeiras e à 

implantação, nos seus respectivos países, sem levar em conta as suas realidades sociais. Em 

Angola, o sistema político criara uma estratificação social fictícia, procurando preencher as 

lacunas derivadas da importação da ideologia do sistema socialista. As classes sociais em 

Angola não tinham as características das classes sociais dos países socialistas do Leste 

Europeu. Grande franja da população angolana tinha sido colocada à margem do exercício 

político, devido a esta ideologia importada. Em Angola havia pequenos comerciantes e 

profissionais liberais, estes eram considerados “pequenos burgueses”, “exploradores” (porque 

tinham funcionários que trabalhavam para si), a “pequena burguesia” deveria ser combatida 

porque estava a serviço do capitalismo e do Imperialismo Internacional – diziam os ativistas 

políticos ao povo.  

Os religiosos faziam parte de um outro grupo social que foi hostilizado pelo MPLA. 

Este era um grupo importante na sociedade angolana, nunca é demais recordar que o 

Cristianismo começou a ser implantado em Angola (Estado do Congo) ainda no século XV. O 

primeiro bispo católico negro da África subsaariana, D. Henrique
141

, veio do Congo – e é 

neste mesmo Estado que foi construída a primeira igreja católica na África subsaariana. No 

último quartel do século XIX, as missões protestantes estavam espalhadas por todo o território 

de Angola, isto quer dizer que havia em Angola um número considerável de religiosos e que, 

por força da ideologia marxista-leninista, o poder político em Angola colocou este grupo à 

margem do processo revolucionário, porque era acusado de reacionário, cuja doutrina não 

educava o povo mas dopava-o: “A religião é o ópio do povo” (MARX, 2005, p. 146-147). 

A exclusão desses grupos sociais não contribuiu para a construção da nação que se 

esperava, soberana, una e democrática. A nação se deveria construir com a população real de 
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 Dom Henrique (1550) era filho do Rei do Congo, foi Vigário-Geral do Bispado do Funchal. 
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Angola agrupada segundo suas atividades econômicas, que correspondiam à realidade do país, 

e não o contrário. Diante desta realidade, para se poder criar classes sociais, seguindo a 

ideologia política, e cumprir com os objetivos traçados pelo partido, a educação foi chamada a 

formar o “homem novo”, com uma base revolucionária forte, construtores de uma pátria 

socialista. A escolarização não tinha somente como objetivo combater o analfabetismo, ela 

deveria igualmente jogar o principal papel nas mudanças sociais, a construção da nova 

sociedade e a melhoria das condições sociais da população. Por isso é que se dizia que 

“Estudar é um dever revolucionário”. 

A partir desse momento começa a implementação de várias políticas públicas no 

domínio da educação. Na primeira destas políticas, muito antes da realização do I Congresso 

do MPLA, foram selecionados em todo o território nacional cerca de dois mil jovens e 

crianças com idades compreendidas entre os dez e os dezoito anos, para frequentar o ensino 

primário e secundário na República Socialista de Cuba. Os selecionados de todas as 

províncias de Angola concentraram-se num quartel militar em Luanda a partir de setembro de 

1977
142

. Aqui começava de fato o primeiro processo de socialização, politização e 

partidarização visando à homogeneização. Muitos dos jovens chegados a Luanda não tinham 

sequer o domínio da língua portuguesa, e expressavam-se nas suas respectivas línguas locais. 

Prática esta que havia sido condenada e considerada antirrevolucionária, porque incitava ao 

tribalismo e ao regionalismo, conforme a línguagem política da época. 

 A segunda dessas políticas foi o processo de envio a Angola, no ano de 1978, de uma 

vasta brigada juvenil, denominada “Brigada Che-Guevara”, pertencente à União da Juventude 

Cumunista de Cuba (UJC), organização juvenil do Partido Comunista Cubano (PCC), 

composta por centenas de jovens cubanos que foram distribuídos pelo país com a missão de 

lecionarem, sobretudo no ensino secundário. Desta brigada, Angola recebeu professores de 

todas as disciplinas, até de História e Geografia de Angola. Os cubanos apenas não ensinavam 

as línguas – o ensino da língua portuguesa era tarefa de professores vindos de Cabo Verde, e 

as duas línguas estrangeiras inclusas no sistema de ensino angolano (francês e inglês) eram 
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  A delegação da província do Zaire, da qual fiz parte, chegou a Luanda somente no dia 18 de outubro de 

1977, colocada no Regimento de Infataria RI-20, onde encontrou a maioria das delegações de outras 

províncias. E no mesmo dia fomos identificados e me foi atribuído o número 1620, que passou a ser a minha 

nova identidade, pois todos nós eramos identificados por números que haviam sido atribuídos por ordem 

crescente, à medida que as delegações das províncias chegavam a Luanda. 
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ensinadas por professores congoleses e professores angolanos retornados da RDC, então 

República do Zaire.
143

  

Os “docentes” cubanos ajudaram de certo modo o MPLA na implementação do 

processo de hegemonia e homogeneização, sobretudo no concernente à formação política e 

ideológica dos jovens estudantes angolanos. Todos os professores cubanos tinham o mesmo 

discurso na sala de aula, o que pressupunha que, antes de virem a Angola, passavam por um 

processo de formação onde os objetivos da sua missão eram esclarecidos. Também se pode 

entender que eram todos membros da UJC, tinham a mesma formação política e vinham de 

um dos países considerados mais “revolucionários” do mundo. 

A terceira política foi a implementação do ensino médio em algumas cidades do país, o 

que condicionava e obrigava a uma mobilidade tal que jovens do norte sentiram-se obrigados 

a ir para o centro e sul do país por razões de estudos, e os do sul para o norte etc. Foram 

implementados institutos médios agrários em Cangola (província do Uige), Huambo 

(província de mesmo nome) e Tchivinguiro (província da Huila). Os institutos médios de 

saúde em Luanda e Kuito (Bié); institutos médios de economia no Lubango (Huila) e Luanda; 

o Instituto Médio de Oceanografia, na cidade do Namibe (província de mesmo nome); e 

alguns institutos médios normais de educação, para formação de professores e centros pré-

universitários, em algumas cidades do país. Esta distribuição das escolas de ensino médio, 

cujo ingresso se fazia através de um processo seletivo a nível nacional, que se chamou 

Processo de Encaminhamento, ajudou o MPLA na materialização de um processo de 

homogeneização da sociedade, uma vez que em cada uma destas instituições escolares 

estudavam jovens de todas as províncias de Angola, e muitos deles identificaram-se com a 

região de estudo e aí permaneceram no final da formação, casaram e formaram famílias, 

distantes das suas regiões de origem.  

Sobre estas e outras políticas públicas no dominío da educação, retomaremos no 

capítulo seguinte, ao caracterizar o sistema educativo e analisarmos como as políticas públicas 

no domínio da educação contribuíram para o processo de hegemonização e homogeneização 

na Primeira República 
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 Este assunto é retomado com maior permenorização no capítulo 4, ponto 4.2, sobre as Políticas Públicas de 

Educação. 
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CAPÍTULO 4  

A EDUCAÇÃO E OS PROCESSOS DE HEGEMONIZAÇÃO E 

HOMOGENEIZAÇÃO NA PRIMEIRA REPÚBLICA. 

  

A extensão do território, a diversidade de situações 

socioculturais e as profundas assimetrias regionais 

existentes no sistema educativo impõem, 

simultaneamente, a existência de uma direção 

unitária complementada por uma 

operacionalização das decisões que, respeitando a 

unidade, favoreça a diversidade de soluções, 

porque os problemas educativos são 

qualitativamente diferentes a nível provincial e 

municipal.
144

 

 

A gratuidade e acessibilidade ao ensino marcou a maior diferença entre o sistema 

educativo colonial e o praticado pelo MPLA após a independência. A escola na Primeira 

República era um espaço para todos, deixando de ser apenas para os privilegiados, como era 

anteriormente. Tornou-se um espaço de socialização e de construção de novos valores. Ao se 

juntarem várias crianças de todas as origens sociais (região, província, município, raça, credo 

religioso, etnia, etc.) num mesmo espaço e instruindo-as com valores não identitários 

individuais de cada uma delas, mas sim com valores da democracia, liberdade, igualdade 

social, mostrando para elas que o uso das línguas africanas no seio do grupo era uma prática 

de tribalismo e regionalismo, aos poucos estas crianças iam deixando de lado vários 

elementos das suas culturas regionais e iam incorporando valores sociais universais, gerais, de 

grupo, assim, na escola começava a homogeneização da sociedade na base do slogan político: 

“Angola é um só povo e uma só nação”. 

Na Primeira República, a educação exerceu um diferencial em relação ao período 

anterior. Tomando em consideração que o número total de alunos matriculados em Angola, 

dois anos antes da independência, era de 512.942, um terço deste número era constituído por 

portugueses que abandonaram o país. Dois anos após a independência, este número cresceu 

seis vezes. Somente 6 das 16 províncias (Malanje, Uige, Huambo, Luanda, Cuanza-Sul e 

Benguela) representavam mais de 77% do número total dos alunos matriculados no ensino 

primário em 1977. As restantes 10 províncias cobriam apenas 23% da população estudantil do 
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ensino primário no país, o que demostra o nível de desequilíbrio na distribuição desta 

população entre as províncias. 

 Como se pode constatar, as províncias onde se encontram as maiores cidades do país 

(com exceção da província da Huila) tinham maior número de alunos e, consequentemente, 

eram as províncias onde o regime colonial tinha maiores interesses econômicos. Estes 

interesses estavam de igual modo diretamente proporcionais à população branca na região. 

Naquelas províncias onde havia maior interesse colonial havia igualmente maior número de 

colonos brancos e, consequentemente, mais escolas para os seus filhos. Em contrapartida, 

onde os colonizadores não tinham grandes interesses econômicos, a sua população era 

reduzida – e reduzido também era o número de escolas. 

Do ponto de vista quantitativo, a diferença entre o sistema de ensino colonial e o 

implementado na Primeira República se pode observar pelo quadro a seguir, referente ao 

número de alunos matriculados no ensino primário em 1977. 

 

Quadro 18. Distribuição dos Alunos do Ensino Primário por Províncias. 

PROVÍNCIAS ALUNOS POR PROVÍNCIAS EM 1977 

Malanje 151.000 

Uige 116.578 

Huambo 115.600 

Luanda 112.350 

Cuanza-Sul 103.453 

Benguela 100.026 

Huila 68.945 

Cuanza-Norte 64.955 

Lunda 60.913 

Moxico 35.533 

Cunene 30.066 

Bié 24.800 

Cabinda 15.718 

Zaire 13.663 

Moçamedes    8.579 

Cuando Cubango   4.112 

TOTAL 1.026.291 

Fonte: Princípios de Bases para a Reformulação do Sistema de Educação e Ensino na R.P.A. 
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A gratuidade e a acessibilidade ao ensino logo após a independência, traduzidas na 

explosão escolar, pode ser confirmada pela pirâmide formada pela população estudantil do 

ensino primário, ao agrupá-la por classes. 

 

Quadro 19. Distribuição dos Alunos do Ensino Primário por Classes. 

CLASSES PERCENTAGENS Nº DE ALUNOS 

Pré-Primária 39,2 402.306 

1ª Classe 29,0 297.624 

2ª Classe 15,7 161.128 

3ª Classe 9,3 95.445 

4ª Classe 6,8 69.788 

Fonte: Princípios de Bases para a Reformulação do Sistema de Educação e Ensino na R.P.A. 

 

À medida que aumentam os anos, diminui a percentagem. Assim sendo, tanto a 

distribuição desigual da população estudantil por províncias quanto a pirâmide da sua 

distribuição por classes são resultados do sistema colonial. Era este o principal problema do 

novo Estado angolano, que, segundo documentos oficiais, não correspondia aos interesses do 

povo nem se ajustava aos princípios políticos e ideológicos do sistema. 

A situação do ensino secundário era ainda pior em relação à do ensino primário. Em 

todo o país existiam apenas 105.368 alunos matriculados no ensino secundário em 1977. 

Cerca de 10%, comparando-se ao ensino primário. Porém, considerando que no ano de 1973 

Angola tinha uma população estudantil no ensino secundário de 72.000, e mais da metade 

eram portugueses, conclui-se que houve um crescimento acima de 200%. Quanto ao ensino 

superior, a população estudantil decresceu de 4.176 em 1974 para 1.109 em 1977.
145

 Isso se 

deve em primeiro lugar ao fato de o ensino superior em Angola ter sido exclusivo durante o 

período colonial (nove em cada dez estudantes universitários em Angola eram portugueses). 

Em segundo lugar, o abandono do país pela maioria da população branca na véspera da 

independência ditou a redução drástica do número de estudantes e docentes no ensino 

superior. 

O governo da República Popular de Angola tinha a sua frente um grande desafio: 

reverter o quadro herdado do regime colonial, criar as bases da construção da sociedade 

socialista e melhorar as condições de vida da população. O cumprimento deste programa 
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passava necessariamente pela implementação de um sistema educativo assente nos princípios 

políticos e ideológicos traçados pelo poder político. 

Na Primeira República, conforme resultados desta pesquisa, distinguem-se 3 fases 

importantes da história da educação angolana: 

- 1975 a 1978: fase transitória; 

- 1978 a 1987: fase do estabelecimento do novo sistema educativo; 

- 1988 a 1992: fase de reestruturação do sistema educativo. 

A nacionalização da educação em Angola, por força do Decreto-Lei nº 1/75, de 12 de 

novembro, do Conselho da Revolução, demonstra a importância que o novo regime atribuía à 

educação enquanto mecanismo para a construção da nova sociedade, que se queria livre, justa 

e democrática. Porém, a nacionalização da educação, por si, não conduziu ao fim do sistema 

educativo colonial. O país encontrava-se ainda dependente das estruturas administrativas 

criadas pelo regime colonial. Convindo banir os marcos do regime anterior, o Decreto-Lei nº 

1/75 extinguiu a Direção Geral do Ensino, a Direção Geral dos Assuntos Culturais, a Direção 

Geral da Juventude e Desporto, a Inspeção da Educação e as Repartições Escolares (que 

funcionavam a nível dos distritos, que  passaram a ser chamados províncias). Foi assim criado 

o Ministério da Educação e Cultura, que teve como Ministro o poeta e escritor António 

Jacinto do Amaral Martins. 

Em 1976, conforme as leis nº 72/76 e nº 73/76, de 23 de novembro, a cultura foi 

separada da educação, com a extinção do Ministério da Educação e Cultura e a criação do 

Conselho Nacional da Cultura, dirigido por um Secretário do Estado da Cultura. Para o cargo 

de Ministro da Educação, foi nomeado Ambrósio Lukoki “Nzakimwena”, com o escritor 

Artur Carlos Maurício Pestana “Pepetela” como Vice-Ministro da Educação. António Jacinto 

passou a exercer o cargo de Secretário de Estado da Cultura. 

Ao Ministério da Educação, enquanto organismo do Estado responsável pela execução 

das políticas educativas concebidas pelo poder político, foram atribuídas as seguintes tarefas: 

- Definir e estruturar o sistema de ensino mais conveniente para o país, de acordo com 

os princípios fundamentais do MPLA; 

- Planificar e organizar a alfabetização de todo o povo angolano;  

- Planificar, organizar e executar as principais tarefas de seguimento da alfabetização;  

- Criar as condições para que todas as crianças em idade escolar fossem efetivamente 

escolarizadas;  
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- Formar e recrutar os professores necessários para que se generalizasse o ensino em 

todo o país; 

- Elevar constantemente a qualidade do ensino; 

- Manter um intercâmbio ativo com os países amigos e organizações internacionais, no 

campo da educação e investigação científica (NGABA, 2006, p. 75). 

Ainda no ano de 1975, a lei nº 1/75 foi seguida da lei nº 4/75, de 9 de dezembro, que 

uniformiza o ensino em todo o território nacional. Porém, o país vivia ainda uma fase de 

transição no domínio da educação. Fase esta que vai até 1978, caracterizando-se pelo 

prolongamento do sistema de educação colonial, apesar das mudanças não muito 

significativas no concernente aos fins e aos objetivos gerais da educação. O novo regime, 

apesar da vontade política de acabar com todos os elementos ainda representativos do sistema 

educativo colonial, não tinha nem condições materiais, nem humanas, e tampouco técnicas, 

para criar uma ruptura com o anterior sistema. A primeira fase de educação em Angola (1975-

1978) caracteriza-se pela presença de elementos estruturais e pedagógicos do regime colonial. 

(MED, 1978, p. 9) 

A estrutura do sistema se havia mantido, composta por quatro níveis:  

- Ensino Infantil ou Pré-Primário; 

- Ensino Primário; 

- Ensino Secundário; 

- Ensino Superior. 

O Ensino Infantil, formado pela creche e jardim de infância, comportava crianças de 2 a 

3 anos e não era de caráter obrigatório, constituindo a chamada iniciação à educação e ensino. 

Pela situação política, econômica, militar e social que o país vivia, não existiam condições 

para a efetivação deste subsistema, pois faltavam em Angola creches e educadores de 

infância. As raras creches que existiam estavam concentradas nas grandes cidades e em 

número insignificante, dada a população infantil do país. 

O Ensino Primário era constituído por quatro classes consideradas obrigatórias, 

enquanto que o Ensino Secundário tinha duas etapas: um ciclo preparatório de dois anos e 

outro ciclo de 3 anos de formação geral. Este nível era orientado para duas direções: a 

primeira era aquela que poderia potenciar os alunos para ingresso no ensino superior – os 

liceus compostos por cinco anos, sendo 3 anos de curso geral e 2 anos de especialização. A 

segunda direção era aquela que propiciava uma formação técnico-profissional na área 

comercial, industrial ou agrária (NSIANGENGO, 1997, p. 74), e por fim, o Ensino Superior, 
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de 5 anos. Esta era a estrutura do sistema educativo na primeira fase, e que não se 

diferenciava do sistema anterior. 

Se a estrutura do sistema não foi modificada, os planos de estudo e os programas 

também nesta fase não sofreram mudanças significativas, até porque alguns cursos que 

haviam sido iniciados no período colonial tinham que ter continuidade depois da 

independência. Por esta razão, nos primeiros dois anos foram mantidos os planos de estudo 

coloniais, apesar de ligeiras mudanças de conteúdo nas disciplinas que tinham um grande 

pendor ideológico. No Ensino Primário mantiveram-se as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Aritmética, Geometria, História (de Portugal), Ciências Geográficas e Naturais, Desenho, 

Trabalhos Manuais, Educação Física, Educação Musical, Moral e Religião, Educação 

Feminina – para os indivíduos de sexo feminino. 

Numa sociedade que se pretendia democrática e igualitária, onde as mulheres eram 

chamadas a participar no processo da sua emancipação, a educação feminina se mostrava 

como uma disciplina segregacionista, que diferenciava as alunas dos alunos, o que não se 

coadunava com o tipo da sociedade nova em construção. 

No ensino secundário, de igual modo foi mantido o plano curricular colonial. Faziam 

parte desta grelha as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Educação Musical, 

Trabalhos Manuais, Educação Física, Desenho, História e Geografia (de Portugal), Ciências 

Naturais, Moral e Religião. Este currículo não correspondia aos fins educativos que haviam 

sido traçados pelo Estado angolano, por esta razão, em 1977, algumas disciplinas escolares 

foram eliminadas da grelha do ensino primário e secundário, tais como Moral e Religião, 

Educação Feminina, História e Geografia de Portugal, substituídos por Ciências Sociais e 

História e Geografia de Angola.
146

 

Nessa fase do processo histórico de Angola, foram definidos pelo Estado os seguintes 

fins educativos, conforme consta nos Princípios de Base para a Reformulação do Sistema de 

Educação e Ensino na R. P. A: 

- Dotar o aluno de uma concepção científica do mundo, isto é, de uma concepção 

materialista da natureza, do homem e da sociedade; 

- Dar ao aluno os princípios da moral socialista e de uma educação patriótica baseada 

no internacionalismo proletário, solidariedade para com todos os operários do mundo e para 

com os que lutam pela sua libertação nacional; 
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- Fornecer ao aluno uma educação laboral e politécnica, a fim de cultivar nele o amor 

pelo trabalho e sobretudo dar-lhe uma preparação técnica que o habilitasse ao manejo das 

ferramentas, pressupostos para a criação de uma forte classe operária angolana; 

- Desenvolver a educação física com vistas a formar jovens saudáveis, bons 

trabalhadores e bons soldados, capazes de desenfrear golpes fatais ao inimigo imperialista e 

seus lacaios, segundo a linguagem da época; 

 - Desenvolver a educação estética, de modo a fomentar no aluno o gosto pelo belo.
147

  

 

Para a prossecução desse programa, apenas foram mantidos os conteúdos das 

disciplinas das ciências exatas e biológicas: Física, Química, Biologia, Ciências da Natureza. 

Os conteúdos das disciplinas das ciências sociais e humanas foram adaptados ao novo 

contexto político, sobretudo aquelas que têm um grande pendor ideológico.  

A primeira fase da educação em Angola se caracteriza igualmente por um conjunto de 

constrangimentos que emperrava o desenvolvimento do processo educativo, que pode ser 

resumido do seguinte modo: a instabilidade político-militar que o país vivia não permitiu a 

realização do processo de ensino nas melhores condições; a saida dos quadros qualificados 

para o exterior contribuiu negativamente neste processo; a ausência de recursos humanos 

qualificados, quer no campo da docência, quer no domínio administrativo, resultou numa má 

qualidade do serviço prestado; a falta de recursos materiais e financeiros, caracterizada, 

sobretudo, por ausência quase total dos meios do ensino, e quando existiam eram inadequados 

ao novo contexto político e social. Constrangimentos estes que obrigaram o Estado a 

reformular o sistema educativo, e adaptá-lo ao contexto sociopolítico do país, cuja força 

política vencedora no processo da guerra de independência, optara pela construção do 

socialismo científico, conforme a decisão saída da III reunião plenária do Comité Central do 

MPLA (MPLA, 2008, p. 266). Será a partir deste momento que se farão sentir os processos de 

homogeneização e hegemonização política através do sistema de ensino. 
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4.1 As Bases Políticas e Ideológicas do Sistema Educativo Angolano na Primeira 

República 

 

O I Congresso do MPLA havia definido algumas medidas de caráter urgente no 

domínio da educação, com vistas à satisfação do objetivo estratégico do Estado, que era a 

instalação do poder popular, da democracia proletária e a construção do socialismo. Destas 

medidas destacam-se: 

- Acabar com os vestígios da educação colonial. 

- Combater o analfabetismo. 

- Dinamizar a formação de professores. 

- Expandir o ensino em todo o território nacional. 

- Reformular os planos de estudos e os programas de ensino. 

- Implementar o ensino médio e técnico-profissional com o maior dinamismo. 

- Reorganizar o ensino superior.
148

 

Em cumprimento às resoluções saidas do I Congresso e visando assegurar os interesses 

do Estado, em 1978, o Ministério da Educação elaborou, sob orientação do MPLA, um 

documento que foi intitulado Princípios de Base para a Reformulação do Sistema de 

Educação e Ensino na R.P.A., onde se pode ler:  

 

No aspecto ideológico e científico, apesar de ter havido nestes dois anos de 

independência algumas modificações nas estruturas e nos programas, ainda 

se notam os efeitos nocivos do colonialismo no sistema de educação e ensino 

e na formação de professores. A escola atual não corresponde aos interesses 

do Povo Angolano, não está ainda concebida e estruturada segundo os 

princípios de marxismo-leninismo o que é um perigo grave para a 

continuação da revolução.
149

 

 

 

O novo sistema educativo angolano paradoxalmente tinha também como missão 

resgatar os valores e as práticas culturais que o regime colonial havia tentado destruir ao 

longo da vigência da colonização. Por outro lado, a aplicabilidade destas práticas carecia de 

um procedimento e tratamento que as mesmas não interferissem em algumas províncias ou 

cidades, como elementos de separação da população. Cabia ao Ministério da Educação e da 
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Cultura, através de orientações recebidas do Partido politico, mostrar e educar a população a 

não considerar a diversidade cultural das populações de Angola como elementos de divisão, 

mas como riqueza cultural dos angolanos. Aqui se encontra um elemento de diferenciação 

cultural que torna o processo educativo em Angola peculiar, dada a especifidade da sociedade 

angolana (MED, 1978, p.26). 

Necessitando de se legitimar como força dirigente da nação, o MPLA introduziu uma 

alteração na lei constitucional aprovada em 1978, em cujo artigo primeiro se descreve: “O 

MPLA-Partido do Trabalho constitui a vanguarda organizada da classe operária e cabe-lhe 

como partido marxista-leninista a direcção política económica e social do Estado nos 

esforços para a construção da sociedade socialista.” (Art. I, Lei Constitucional da RPA, 

1978). 

Definida a linha política, a base econômica e a orientação ideológica, o objetivo 

estratégico na Primeira República foi a implementação do poder popular e a reconstrução 

nacional. Tendo em conta todos os pressupostos de ordem econônica e social e o contexto 

histórico do momento, impunha-se a definição dos princípios de base para um novo sistema 

educativo, diferente do anterior, baseado nas premissas do socialismo científico.  

Nas condições de Angola, o nosso sistema de educação e de instrução deve 

edificar-se e desenvolver-se no sentido dos objetivos gerais da nossa 

revolução (consolidação da independência para o poder popular e a 

construção do socialismo) a fim de poder contribuir no máximo para a 

realização dos bens matérias e culturais e para a construção das relações 

socialistas. [...] Na República Popular de Angola, o objetivo estratégico é a 

instalação do poder popular, a política educacional só se pode basear nas 

premissas do socialismo científico como ideologia e concepção do mundo, 

ao serviço da instalação da Democracia Popular e construção do socialismo 

(MED, 1978, p. 23-24).  
 

 

Como a política educativa depende do sistema político e social do país, em Angola foi 

implementado um sistema de educação assente nos princípios marxista-leninistas, conforme 

consta dos Princípios de Base para a Reformulação do Sistema de Educação e Ensino, que se  

caracteriza pelo seguinte: 

a) Considerando o fato de que a soberania do Estado assenta no povo, a educação deve 

ser preocupação do próprio povo, através dos órgãos democráticos da administração 

local. 

b) A educação deve ser um fator de unidade nacional e não de discriminação de 

qualquer espécie. 
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c) A educação e a instrução devem manter o seu caráter classista, porém não visa à 

satisfação dos interesses da minoria, mas sim do povo. 

d) A finalidade da educação deve ser o desenvolvimento integral do homem, visando à 

formação multifacética da pessoa humana. 

e) O processo educativo deve acompanhar o desenvolvimento das ciências e 

tecnologias aos mais altos níveis. 

f) A educação deve ser vinculada ao trabalho produtivo socialmente útil (MED, 1978, 

p. 16). 

 

São, em linhas gerais, essas as principais características da educação socialista. Era este 

o modelo que serviu de base para a orientação do sistema educativo na Primeira República em 

Angola. Como vimos atrás, enquanto instrumento do Aparelho Ideológico de Estado Escolar, 

em todas as sociedades a classe social dominante elabora políticas educativas que satisfazem 

aos seus interesses de classe. Na sociedade socialista ou em vias de construção do socialismo, 

a política educativa é definida e orientada no sentido das massas trabalhadoras, o que torna o 

sistema educativo cada vez mais progressista, em que a maioria da população se identifica 

com o sistema. E a política educativa deve ser definida em função da realidade concreta do 

povo e das condições sociopolítica, econômica, cultural e histórica do país. 

Em Angola, a orientação da política educativa na Primeira República teve como base o 

seguinte: 

a) A herança pré-colonial. 

b) A colonização portuguesa. 

c) As experiências no domínio da educação acumuladas pelo MPLA durante a luta de 

libertação nacional. 

d) A orientação socialista para o desenvolvimento político e econômico. 

e) O marxismo-leninismo como ideologia do Estado. 

f) O contínuo desenvolvimento da ciência e tecnologia em escala mundial.
150

  

 

Ao se definir a política educativa na Primeira República, foi levada em consideração a 

tradição educativa das sociedades pré-coloniais, onde se destaca, à guisa de exemplo, a 

responsabilidade das gerações mais velhas na educação das mais novas. 

                                                           
150

  Princípios de Base para a Reformulação do sistema de Educação e Ensino na R.P.A. Ministério da Educação, 

Luanda: 1978, p. 22. 



263 

 

Considerando o tempo como linear no âmbito da teoria da história, o novo sistema 

educativo é parte da continuidade do anterior, com a permanência dos elementos progressistas 

e democráticos e a eliminação dos elementos nocivos ao desenvolvimento econômico e social, 

rumo à construção de uma nova sociedade.  

A colonização de Angola foi sem dúvida um enorme fardo que a população angolana 

carregou e continua carregando até aos nossos dias, passadas quatro décadas. A herança 

colonial descaracterizou a estrutura política, econômica e social anterior. Ao aglutinar vários 

povos num mesmo espaço político e geográfico, surgiram em Angola problemas de ordem 

linguística, étnica, regional, racial e religiosa, que a educação foi chamada a responder, 

visando à unidade da nação. 

Conforme consta na sua história  (MPLA, 2008, p. 286), durante a longa luta de 

libertação nacional, o MPLA havia experimentado um sistema de educação e ensino nas 

regiões sob seu controle. O MPLA, ao formar o primeiro governo de Angola independente, já 

trazia alguma experiência, embora incipiente, mas válida, para ajudar na implementação de 

uma política educativa de tipo novo. Nas zonas libertadas, tinha sido criada uma rede de 

escolas rurais, em condições de guerra, que funcionaram conforme os interesses do 

movimento. Foram aí alfabetizadas centenas de angolanos, entre crianças e adultos, e foram 

instruídos outros que não tinham tido qualquer contato anterior com a escola (MPLA, 2008, p. 

286). 

Nas difíceis condições da luta anticolonial, o MPLA conseguiu elaborar um programa 

de educação contrapondo-se à educação colonial, estabeleceu princípios educativos e 

produziu manuais escolares, sobretudo nas disciplinas de formação política. Experiência esta 

que constitui uma das bases de orientação da política educativa no pós-independência. Este 

era um dos pressupostos históricos da implementação do novo sistema educativo em Angola. 

Todas as premissas para a implementação de uma política educativa socialista capaz de 

transformar o mundo (para um mundo melhor, conforme se pensava na época) estavam assim 

criadas, e neste processo de transformação do mundo se transformava também o próprio 

homem, enquanto ator social do referido processo (MPLA, 2008, p. 288). 

Nos primeiros anos da independência de Angola, tal como os documentos do MPLA 

fazem menção, a principal tarefa do Estado angolano era a criação das bases para a construção 

de uma sociedade socialista. Estas bases deveriam ser criadas através da formação de uma 

geração nova, imbuída do espírito revolucionário assente nos princípios da ideologia 

marxista-leninista. O veículo pelo qual esta formação se processaria, era o novo sistema 

educativo, que deveria criar as premissas da hegemonização política e da homogeneização 
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cultural dos povos que constituem a República de Angola. Esta ideia já vinha sendo defendida 

pelo MPLA antes mesmo da conquista do poder político, conforme se pode ler, no documento 

saído da Conferência Inter-regional dos Militantes do MPLA, realizada na III Região Político-

Militar (Moxico), de 12 a 20 de setembro de 1974, onde foi criado um programa de ação 

imediata. No ponto II, sobre a unidade angolana consta: 

 

Tendo em vista a unidade do povo angolano, sob a direção do MPLA, seu 

legítimo representante, a defesa das camadas mais exploradas do nosso 

povo, o volume da guerra conduzida pelo MPLA, a sua orientação política e 

o seu caráter eminentemente nacional; [...] o MPLA decide-se 

inabalavelmente a lutar por todos os meios para a unificação em torno de si, 

das mais vastas camadas do povo angolano. Apela, em conformidade com o 

seu programa, a todo povo angolano, sem distinção de etnia, classe social, 

sexo, idade, credo religioso ou opção polítca, a todas as personaidades do 

país, a todos os angolanos para aderirem ao MPLA [...] (MPLA, 2008, p. 

377). 

 

Para tal, a criação da unidade nacional era premissa essencial para a construção da 

nação. Para a consolidação do poder político do MPLA, enquanto única força dirigente do 

Estado e da sociedade, conforme o artigo 2º da Constituição da República Popular de Angola 

de 1975, a educação deveria transmitir os valores políticos, ideológicos, culturais e científicos 

essenciais para a formação do “homem novo”, visando a formação de uma verdadeira cultura 

nacional (artigo 13º).
151

 Assim sendo, o poder político, através do partido MPLA, orientou a 

reformulação do sistema de ensino para a prossecussão deste objetivo. 

Como a educação socialista se baseava no socialismo científico (MED, 1978, p.16), a 

educação em Angola deveria igualmente ter como base o desenvolvimento das ciências e das 

tecnologias registradas a nível mundial, não ficando presa a uma área específica do saber, 

tampouco a um grupo de países. Como princípio, foi assim traçado. Na realidade, o processo 

educativo em Angola ficou bastante ligado ao sistema socialista mundial, influenciado quer 

pelos docentes que o país importou, devido à escassez de quadros nacionais, quer pelas 

escolas, onde os quadros angolanos foram formados no exterior. 

A segunda fase da história da educação em Angola começa sem dúvidas no ano de 

1978, com a implementação do novo sistema educativo, que se caracteriza por duas vertentes: 

quantitativa e qualitativa. Na primeira, assiste-se a uma generalização do ensino e a um 

aumento em número razoável (embora não suficiente) das instituições escolares e das escolas 
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em todo o país. Na vertente qualitativa, começa uma adequação dos programas e planos de 

estudo à orientação política e ideológica do Estado. Nas disciplinas tais como História, 

Filosofia, Economia, Antropologia, Sociologia, incluindo a literatura e o ensino da língua 

portuguesa, onde o cunho político e ideológico se faz sentir com maior escala, em 

comparação com as disciplinas das chamadas ciências exatas, os conteúdos foram ajustados à 

orientação política e ideológica. Nos textos de língua portuguesa para leitura, quer no ensino 

primário quer no secundário, aqueles que enalteciam o heroísmo português foram substituídos 

por outros mais angolanizados. Através do processo de ensino, procurava-se homogeneizar a 

visão de mundo dos alunos, assente na ideologia marxista-leninista.  

A guisa do exemplo do que acima referimos, vamos analisar os conteúdos do manual de 

língua portuguesa da 6ª classe através do seu caderno de atividades, que apresenta no seu 

preâmbulo um extrato do poema de Agostinho: “Esta é a hora de junto marcharmos 

corajosamente para o mundo de todos os homens”. Todos os textos constantes deste manual 

possuíam uma carga política e ideológica tal, cuja seleção visava criar na criança a 

consciência revolucionária para a luta política segundo os ideiais do partido MPLA. Os quatro 

primeiros textos cujos títulos são: a olaria, a caça, o pescador, e o ferreiro visavam mostrar ao 

aluno algumas das principais atividades socioprofissionais tradicionais dos povos que habitam 

o espaço geográfico que se chama hoje Angola. O quinto e o sexto texto (“Trabalho nas 

minas” de Castro Soromenho e “Negro João” de João Abel) caracterizam o gênero de trabalho 

desumano a que os angolanos foram forçados a fazer durante o período colonial, bem como o 

tratamento que estes recebiam dos colonizadores. 

Os cinco textos seguintes: “O operário em construção” do poeta brasileiro Vinícius de 

Moraes, “Repressão” da escritora sãotomense, Alda Espírito Santo, “O patrão” do escritor 

português, Alves Redol, “O canto da fome” do escritor angolano Boaventura Cardoso e “A 

longa resistência” de António Agostinho Neto, para além da denúncia das barbariedades 

cometidas pelos colonizadores procuram mostrar a necessidade de lutar e resistir a todo custo 

as diferentes formas de opressão, mostrando para os alunos quão importante é lutar para a 

conquista de valores sociais como a liberdade. Vinícius de Moraes, no seu texto compara o 

operário a um pássaro sem asas para voar.
152

 

Os textos seguintes: “O guerrilheiro” de Jofre Rocha, “Táctica de guerrilha” de Amilcar 

Cabral, “A nossa luta” de um guerrilheiro anônimo do MPLA, “O quimbo tem de dispersar” 
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do historiador britânico Basil Davidson, “A Operação Caripande”-Entrevista de um 

guerrilheiro do MPLA, “Exército guerrilheiro” de Che Guevara, “O guerrilheiro” de um 

guerrilheiro anônimo da FRELIMO, mostram não apenas a necessidade de resistência à 

opressão colonial mas também a via a tomar para a liberdade. São vários textos que enaltecem 

não apenas a luta armada como a via para a libertação colonial assim como inculcar nos 

jovens alunos o espírito patriótico, valorizando a memória de todos quanto deram o máximo 

de si na luta armada e sobretudo aqueles que sacrificaram sua próprias vidas para que Angola 

se tornasse um país livre e soberano. 

Perante esta situação qual deveria ser a atitude dos jovens angolanos? O regime político 

através do sistema educativo entendia que a educação da jovem geração era fundamental para 

atingir as metas preconizadas. Para mostrar quão importante era a necessidade de uma 

formação adequada às exigências políticas e sociais, foram selecionados textos como 

“Ngunga na escola” extraído do romance do escritor angolano Pepetela, “A escola na mata” 

para enfatizar os esforços que vem sendo feitos, desde o período da luta armada até aos 

primeiros anos de Angola independente para garantir uma educação adequada a toda a 

população angolana. O manual contempla o estudo dos princípios da OPA (Organização dos 

Pioneiros de Angola), onde a educação aparece como um dever revolucionário. Todos os 

restantes textos do manual de língua portuguesa mais se parecem com textos de ciências 

políticas de que literatura para o aprendizado da língua: “Neocolonialismo” - MPLA-DEC-

1971, “O partido”- Vladimir Mayakovski, “Aliança operária-camponesa”- Agostinho Neto, 

“MPLA - O Partido do Trabalho” - Resoluções do I Congresso do MPLA, “Rumo ao 

Socialismo” – Um combatente das FAPLA, “A Revolução de Outubro”, “Vamos construir o 

Socialismo” – Agostinho Neto, “Aldeias comunais em Moçambique”, “Cooperativas 

agrícolas”, para citar alguns exemplos que provam de que maneira o sistema de ensino foi 

politizado, que por si só, não é grave, pois que todos os sistemas de ensino obedecem a uma 

determinada política de classe. Na realidade de Angola na Primeira República, o sistema 

estava demasiadamente partidarizado, como voltaremos a ver mais adiante. 

Todo o currículo do ensino de base passou a ter como fundamento o materialismo 

dialético e histórico – base filosófica do marxismo-leninismo –, assim como o método 

dialético  passou a ser o principal método de abordagem da maioria das disciplinas. Foram 

padronizados os programas de ensino e o calendário escolar. As especificidades 

socioeconômicas e culturais regionais deixaram de fazer parte dos programas escolares, que 

se tornaram uniformizados, com inclusão de realidades sociais externas, cujo vínculo com 

Angola fazia-se sentir muito mais no domínio ideológico do que noutros, embora se 
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reconheça no caso dos países africanos de língua oficial portuguesa, um vínculo histórico e 

em certa medida cultural. A inclusão nos manuais escolares de textos moçambicanos e autores 

dos PALOP, tinha como critério a opção ideológica e não a histórica ou cultural. O currículo 

escolar passou a ser único em todo o país, o que contribui com a homogeneização política e 

cultural dos alunos. 

O material didático comportava uma carga ideológica bastante marcante, simbolizando 

a hegemonia política do MPLA. Todos os autores angolanos citados acima pertenciam ao 

MPLA e os estrangeiros tinham afinidades políticas com o MPLA. Nos manuais não 

constavam textos de autores partidariamente neutros. Agostinho Neto, Jofre Rocha, 

Boaventura Cardoso, Pepetela, António Jacinto com o seu texto Kingandu são todos 

partidários do MPLA. A parte externa dos manuais, com as cores do partido e, 

consequentemente, da bandeira da República Popular de Angola e a sua insígnia estampada 

na parte superior da capa frontal, era o primeiro sinal desta hegemonia, que era muito mais 

marcante nos seus conteúdos didáticos. Os conteúdos programáticos visavam em primeiro 

lugar à formação política, com a criação de valores sociais do comunismo, tais como: o 

patriotismo, o amor à Pátria e à revolução, o culto aos heróis e o ódio aos inimigos do povo e 

da revolução. A componente científica dos conteúdos programáticos era secundária à 

componente política e ideológica. Um dos objetivos do ensino da língua portuguesa nestas 

classes do ensino de base, no caso a 6ª classe é capacitar os alunos a compreender a estrutura 

da língua, as flexões linguísticas, bem como a função das palavras na frase, através da análise 

morfológica e das palavras e frases no texto, através da análise sintática.  

Questionários utilizados nos manuais de língua portuguesa com o subtítulo: O que ajuda 

a compreender o texto, provam o que acima acabamos de expor. Como entender que no 

manual de língua portuguesa para a compreensão do texto são colocadas questões como: 

1. Que objetivos se pretendem atingir com a constituição do MPA em Partido? 

Responda em poucas palavras. 

2. Qual é a missão da classe operária de acordo com os princípios marxista-leninista do 

partido? 

3. Que qualidades se exigem aos membros do Partido saídos da classe operária ou de 

outros grupos sociais revolucionários? 

4. Qual é o grande mérito da revolução angolana conduzida pela MPLA? 

5. Que interesse defende o MPLA-Partido do Trabalho? 

6. Segundo o texto “Rumo ao Socialismo”, o que se deve fazer, para além do que já 

está feito? 
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7. Refere-te à importância do I Congresso do MPLA. 

8. Leste o primeiro texto MPLA-Partido do Trabalho e o segundo texto Rumo ao 

Socialismo. Destaca a relação de conteúdo que existe entre eles. 

9. Como nasceu o Partido Comunista da União Soviética e em que doutrina 

revolucionária se inspirou? 

10. O que entendes pelo Estado conhecido pelo nome de Comuna de Paris? 

11. Que vantagens trouxe a Grande Revolução socialista de Outubro aos movimentos 

internacional de libertação? 

12. Quais foram os motivos que levaram o Partido Bolchevique a iniciar imediatamente 

a revolta? 

13. O texto Revolução de Outubro de 1917 é uma narração, isto é, relata um 

acontecimento. Depois de indicar os momentos principais que compõem a narrativa, 

refira-te agora aos seguintes aspectos: 

a) Importância da tomada da ponte de Petrogrado. 

b) Importância da tomada das centrais do telégrafo e dos telefones. 

c) Localização do governo provisório e das suas forças fieis. 

d) Mobilização dos guardas vermelhos e sua ação. 

e) Ação do cruzador “Aurora” 

f) Último combate.
153

 

          São enúmeros os exemplos que podemos aqui citar para sustentar a análise que 

fazemos. O questionário acima refere-se a análise de compreensão de três textos escritos em 

Português. A primeira vista este questionário aproxima-se muito mais ao ensino de ciências 

sociais do que ao ensino da língua portuguesa. Aqui vemos claramente de que, o mais 

importante para o sistema educativo angolano era o domínio que o aluno deveria ter dos temas 

como MPLA-Partido do Trabalho, o Socialismo, a Revolução de Outubro etc, do que 

aprender de facto analisar literalmente o texto. A vertente política e ideológica tinha primazia 

à vertente científica-acadêmica. Mesmo quando fosse o caso do ensino da gramática, 

buscavam-se exemplos sempre relacionados aos textos políticos como podemos constatar: 

 Gramática Aplicada. Repara nas seguintes frases: 

- À medida que a guerra avança, o nosso partido tem sido capaz de transformar a 

estrutura da nossa guerra. 
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- À medida que o tempo passava os guerrilheiros adaptavam-se às novas condições de 

luta.  

Torne a escrever as frases anteriores e substitua a expressão negritada por outra com o 

mesmo sentido.
154

 Neste exercício de língua portuguesa convergem por um lado o uso de 

palavras homônimas (ensino da língua) e por outro a educação política e partidária sobre o 

papel do partido na organização da luta . 

 Às crianças era ensinada a luta pela libertação nacional do colonialismo português, não 

como um processo histórico, tal como ocorreu, mas, sim, pelo ponto de vista político do 

MPLA, visando criar nelas o espírito de unidade em torno do partido, a noção de lutas de 

classes e o ódio pelos adversários políticos. 

É sabido, e faz parte da história recente de Angola, que o MPLA não foi o primeiro 

partido político angolano a ser fundado, tampouco é o único que lutou contra a colonização 

portuguesa em Angola. Porém, as demais forças políticas, mesmo aquelas que com o MPLA 

participaram contra o regime colonial no processo da descolonização (FNLA e UNITA),
155

 

não eram mencionadas nos manuais escolares. E, quando fossem, eram estigmatizadas e 

“diabolizadas” como inimigos do povo. O MPLA aparece nos manuais escolares como sendo 

a única força libertadora e verdadeiramente revolucionária. 

Nos manuais de língua portuguesa da 5ª e 6ª classes, por exemplo, foram selecionados 

textos de figuras representativas e “revolucionárias”, tais como António Agostinho Neto, 

Amilcar Cabral, Samora Moisés Machel, Ernesto “Che” Guevara e outros. No lugar da 

literatura “pura”, foi colocado um conjunto de textos com uma forte carga política e 

ideológica, como “A longa resistência”, “Um só povo e uma só nação”, a “Emancipação da 

mulher” , “A Revolução de Outubro”etc. Para se ensinar o uso do discurso direto e discurso 

indireto, usavam-se exemplos tais como, repare as seguintes frases: 

- Para impedir que o governo provisório cortasse os bairros operários. 

- Para impedir o corte dos bairros operários pelo governo provisório. 

Faça a mesma transformação nas seguintes frases: 

- Nada impediu que os guardas vermelhos lutassem contra o governo provisório. 

- Nada impediu___________________________________________________ . 

- Ninguém conseguiu que o governo provisório se salvasse. 
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- Ninguém conseguiu _____________________________ .   

Ao ensinar português, ministravam-se muito mais conteúdos de outras disciplinas 

escolares que possuíam a vertente ideológica e política bem acentuada. Este processo começa 

a ser introduzido no sistema de ensino logo nas primeiras classes. No manual de língua 

portuguesa da 2ª classe, nas suas primeiras páginas já se pode notar a influência política e 

ideológica no texto “Já Chegamos”: 

 

Já chegamos camarada. agora já na segunda, com a vontade de estudar. 

Vamos o livro abrir aprender o que ele ensina para o bem do nosso povo. 

Vamos camarada, porque estudar é um dever revolucionário. 

 

Ainda na 2ª classe, o manual de Ciências Integradas traz na sua página 19, o tema “A 

independência”, onde se destaca exclusivamente o papel do MPLA na luta pela conquista da 

independência, e em nenhum momento são mencionadas as outras forças políticas também 

partícipes deste processo.  

 

“Graças ao sangue generoso, derramado por muitos heróis 

angolanos, guiados pela nossa vanguarda revolucionária- o MPLA- 

Angola libertou-se da opressão colonial no dia 11 de novembro de 

1975. 

Assim nasceu a República Popular de Angola nossa pátria. 

Angola, a terra onde nascemos é um país muito grande e rico. 

Os angolanos de Cabinda ao Cunene formam um só povo e uma só 

nação. O povo angolano unido e livre guiado pelo exemplo imortal do 

camarada presidente António Agostinho neto, luta pela construção do 

socialismo e pelo engrandecimento da sua pátria”.
156 

 

O processo da partidarização do ensino de base começou muito cedo, ou seja, logo nos 

primeiros anos de escolarização a partir da 2ª classe do ensino primário. Gradualmente, á 

medida que o aluno ia subindo de nível de escolaridade a partidarização do ensino se tornava 

cada vez mais complexa. Esta complexidade está de certa forma ligada também ás políticas 

públicas no domínio da educação que iam sendo implementadas na vigência da Primeira 

República. 
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4.2 As Políticas Públicas no Domínio da Educação 

 

Durante a Primeira República, o governo, sob orientação do partido, implementou um 

conjunto de políticas públicas no setor de educação, com o objetivo maior de alcançar as 

metas preconizadas no programa político do MPLA, que assentavam de forma geral na 

imperiosa necessidade da construção da pátria socialista. 

Com a revisão constitucional de 1978, conforme se pode ler no seu artigo número 2,  “O 

MPLA-Partido do Trabalho é única força política da sociedade angolana”, a partir do 

momento em que foi publicada a lei constitucional, toda e qualquer formação politica fundada 

no país ou no exterior não tinha espaço legal para exercer atividade política em Angola, pelo 

contrário, toda atividade política desenvolvida em Angola fora da linha política do MPLA era 

considerada crime contra a segurança do Estado. Estava assim juridicamente legitimado o 

MPLA para praticar a hegemonia política em todas as esferas da vida nacional.  

No domínio da educação, essa hegemonia se fazia sentir pela exclusividade que o 

Ministério da Educação (ideologicamente orientado pelo MPLA-Partido do Trabalho, através 

do Departamento de Educação e Cultura do Comité Central) tinha de assumir a 

responsabilidade do Estado na elaboração das políticas educativas a todos os níveis. 

 

4.2.1 A Política de Formação de Quadros 

 

No domínio de formação de quadros, destacam-se duas vertentes: a formação interna e a 

formação no exterior. O Estado angolano, depois da reformulação do sistema educativo, 

debateu-se com um dilema: de um lado havia a população ávida para ingressar na escola e ter 

uma escolarização, de outro lado estava o Estado de mãos atadas, procurando corresponder à 

euforia e à expectativa. As dificuldades eram tantas (falta de professores, de salas de aulas, de 

material etc.), que o povo foi chamado a consentir sacrifícios, daí a necessidade de uma 

educação ideológica do povo. Foi então que começou a se pregar o “amor à Pátria” e à 

revolução. A falta de escolas e de professores impulsionou o Estado angolano a uma política 

de formação no exterior do país, que embora onerosa, era considerada uma política atual e 

atuante para a realidade que o país vivia. 

Aos 29 de Julho de 1976 foram assinados em Havana, Cuba, os acordos gerais de 

cooperação científica e técnica entre os governos da República Socialista de Cuba e da 

República Popular de Angola. Em novembro de 1978, na 2ª Sessão da Comissão Mista 

Intergovernamental realizada na mesma cidade, foram reforçados os acordos de cooperação 
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técnico-científico. Destes acordos gerais constava o assinado entre os Ministérios da 

Educação dos dois países. Do qual, a República de Cuba deveria enviar para Angola 1.032 

colaboradores para trabalhar nas estruturas do Ministério angolano da Educação, sendo 9 

especialistas para organismos centrais, 67 professores para Instituto Normal de Educação e 

Escola de Quadros, 40 professores para o Pré-universitário, 27 professores para os cursos 

médios técnicos, 484 professores do Destacamento Pedagógico “Che Guevara”, 394 

professores primários graduados, 30 professores guia para o Destacamento (MED, 1980, p. 

2).
157

 

A quantidade de professores e a sua distribuição por si, indicam a gravidade da situação 

educacional que se vivia em Angola no pós independência. Pois que, cerca de 350.000 

portugueses (quadros de todos níveis e áreas, inclusive da educação) haviam abandonado o 

país em 1975, deixando um vazio para a materialização do processo educativo e do ensino. O 

governo da República Popular de Angola encontrou na cooperação cubana a saída da crise 

educacional. 

A partir de 1977, milhares de crianças, adolescentes e jovens partiam de Angola para a 

República de Cuba, onde frequentavam desde o ensino primário ao secundário. Centenas de 

outros jovens partiam para a antiga União Soviética, para frequentar cursos diversos de nível 

médio e superior. Outros iam para países como a então República Democrática Alemã, 

Iugoslávia, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Romênia. Eram todos países que 

compunham o sistema socialista mundial. Não havia bolsas de estudo para países capitalistas, 

salvo raras exceções. As bolsas de estudo para o exterior do país eram atribuídas de acordo 

com o programa que a Comissão Nacional de Encaminhamento recebia do partido, conforme 

as necessidades de formação de quadros nacionais. Esta tarefa de formação no exterior era da 

responsabilidade direta do Departamento de Quadros do MPLA (MED, 1980, p. 3) e mais 

tarde no princípio da década de 80, ficou sob a responsabilidade do Ministério da Educação, 

através do Instituto Nacional de Bolsas de Estudos (INABE) e supervisionado pelo Partido. 

Em Cuba, na Ilha da Juventude estudavam em 1980 mais de dois mil estudantes 

angolanos nas duas escolas angolanas inicialmente criadas: ESBEC 41, Saydi Mingas e 

ESBEC 42, Agostinho Neto. Nestas escolas as disciplinas de Língua portuguesa, História de 
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 Para além destes professores vinculados ao Ministério da Educação, Cuba envara à Angola outros quadros 

nas mais distintas áreas econômicas e sociais, que também contribuíram na formação de quadros angolanos no 

domínio da saúde, construção civil, agricultura, pecuária, desporto e no domínio militar.  
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Angola e Ciências-sociais eram da responsabilidade da parte angolana, que com alguma 

dificuldade enviava à Cuba professores para lecionar as referidas matérias (MED, 1980, p. 4). 

Na vigência da Primeira República, cada ano tinha uma denominação de acordo com o 

foco do Estado naquele ano, assim sendo, o ano de 1977 foi designado: Ano do I Congresso 

do MPLA, da Criação do Partido e da Construção do Socialismo. O ano de 1978 foi 

designado: Ano da Agricultura; enquanto que o ano de 1979 era o Ano de Alfabetização e da 

Formação de Quadros. 

Foram criadas várias escolas no país e um grande número de cidadãos foi alfabetizado, 

assim como as bolsas para o exterior aumentaram em número de bolsistas e de países de 

formação. O grande destaque na formação interna é sem dúvida a criação, em 1978, dos 

Institutos Médios Normais de Educação (IMNE), para a formação de professores e, a criação, 

em 1980, do Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED), para a formação de 

professores para os IMNE. Esta política pública teve seu grande impacto na sociedade 

angolana, tanto é que quase todos os dirigentes do aparelho governativo atual de Angola 

pertencem a esta geração de quadros formados no pós-independência. Que relação tem esta 

política de formação de quadros com os processos de hegemonização e homogeneização? 

Do ponto de vista da política formativa, tem tudo a ver. O fator ideológico na formação 

dos quadros angolanos pesava muito mais do que o fator técnico. Os quadros eram, na maioria 

esmagadora, formados nos países do sistema socialista mundial. Os que se formavam no país 

tinham como professores cidadãos desses países. Por si só, esta realidade implicava uma única 

forma, no geral, de conceber as realidades políticas, econômicas e sociais. Havia uma unidade 

de linha de orientação política e consequentemente social. O processo de homogeneização não 

somente se fazia sentir no interior do país, assim como no exterior. As escolas angolanas 

secundárias em Cuba, por exemplo, eram autênticos laboratórios de “revolucionarização” dos 

jovens angolanos, que para lá se deslocaram para a formação. A aliança Estudo-Produção, que 

caracteriza a educação socialista, era ali implementada na prática, onde os estudantes, além de 

estudar, trabalhavam no campo de cultivos agrícolas, numa interação não somente laboral 

como também social, ensinando-os não somente a necessidade de produzir para o combate da 

fome e da miséria, como também o espírito de camaradagem na interação laboral, dado que o 

processo de ensino simplesmente não produziria os mesmos efeitos. De igual modo se fazia 

também sentir o processo de hegemonia, pois a visão política era única. Aquela que o MPLA- 

Partido do Trabalho traçara no seu programa de governação. 

No país foram implementados os programas de emulação socialista para os alunos que 

mais se engajavam no processo de ensino e aprendizagem. Estes tinham como prêmio uma 
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bolsa de estudo para o exterior. Um conjuto de medidas complementares foi acoplado a estas 

políticas de formação de quadro, visando incentivar a hegemonia política e cultural do 

MPLA: os manuais escolares passaram a ter mais carga política e ideológica do que técnica e 

científica como já nos referimos atrás. Os valores de moral, de fidelidade às causas da 

revolução e outros começaram a ser ensinados ainda nas primeiras classes do ensino primário. 

No lugar das fábulas e estorinhas de crianças, já se lia na primeira classe: “A escola é do 

povo”, “O talho
158

 é do povo”, “A vida na comuna”, “Agora, já somos independentes”, “De 

Cabinda ao Cunene”, “Camponeses e operários”, etc. 

Esse é apenas um dos simples exemplos que poderemos tirar de como a escola passou a 

servir ao interesse ideológico do partido MPLA, logo nos primeiros anos de escolarização. 

Todas as lições tinham uma carga ideológica muito grande. Os livros didáticos tinham sido 

transformados em instrumento do Estado para a ideologização da educação, que cada vez 

mais se tornava partidarizada. Algumas disciplinas acadêmicas passaram a se confundir com 

matérias de ensino partidário. A história de Angola se confundia com a história do MPLA. 

Apenas eram consideradas figuras históricas aquelas personalidades que comungavam os 

mesmos ideais políticos com o MPLA, e eram considerados “heróis da pátria”.  

As personalidades que tivessem desenvolvido atos semelhantes aos que os “heróis” 

desenvolveram, e muitos deles de impacto político, militar ou cultural maior ainda em relação 

a estes, mas que, por pertecerem a outras formações políticas ou não comungarem os mesmos 

ideiais, eram consideradas “fantoches” e “inimigos do povo”, mesmo aquelas que tivessem 

participado na luta armada contra a colonização portuguesa. No seu plano de ação traçado por 

ocasião da realização da Conferência Inter-regional dos Militantes do MPLA, na atual 

província do Moxico, o MPLA reconhece que o direito a independência da Guiné Bissau e de 

Moçambique constitui uma vitória para o PAIGC e a FRELIMO, como sendo as únicas 

organizações políticas que conduziram a luta pela libertação dos seus respetivos povos. Para 

Angola autoreconhece que é a única força política verdadeira que lutou pela independência do 

país e as demais organizações políticas não passavam de “partidos fantoches” (MPLA, 2008, 

p. 374). Como se sabe, não foi o MPLA o único movimento político angolano que 

desenvolveu a luta armada contra o regime colonial português. Porém, esta interpretação 

visava a “conquista” de uma hegemonia política, procurando congregar no seu seio toda a 

população angolana.  
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 Talho é a denominação de açougue em Portugal, Angola e outros países de língua oficial portuguesa. 
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Todas as datas comemorativas do MPLA constavam dos manuais escolares, e algumas 

delas eram festejadas e comemoradas como feriado nacional. As outras datas, mesmo aquelas 

que marcaram e marcam a História de Angola, eram pura e simplesmente ignoradas nos 

calendários. Para cada extrato social existia um patrono, e todos do MPLA: o da juventude, 

das mulheres e das crianças, todos herois do MPLA, Hoji ya Henda, Deolinda Rodrigues e 

Augusto Ngangula, respectivamente.
159

  

No Ensino Secundário, foi introduzida a disciplina de Ciências Sociais, e no Ensino 

Médio e Superior as disciplinas de Filosofia Marxista-Leninista, Economia Política e 

Comunismo Científico, quase obrigatórias para todos os cursos – eram poucos os cursos 

superiores de cuja grelha não constavam as três disciplinas. Segundo Laurindo Vieira (2004), 

a nacionalização da educação se confundia com a partidarização da educação. O movimento 

estudantil nas escolas era dirigido pelos militantes da organização juvenil do MPLA. Era na 

AAEM (Associação dos Alunos do Ensino Médio) que os estudantes desenvolviam a sua ação 

estudantil, e esta associação encontrava-se sob a alçada da JMPLA. A educação estava 

partidarizada, de tal sorte que o docente era considerado “Combatente da linha da frente”, 

pois a formação do homem novo era um combate ideológico, para a construção da nova 

sociedade socialista. 
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 Hoji ya Henda é o nome de guerra de José Mendes de Carvalho, nascido aos 29 de julho de 1941 em 
Ndalatando. Foi comandante da guerrilheira do MPLA. Chegou a ocupar o mais alto cargo militar da guerrilha e 
morreu aos 14 de abril de 1968 durante o ataque ao quartel militar do exército colonial português em 
karipande, na província do Moxico. Durante a I Assembleia da III Região Militar do MPLA, realizada no dia 23 de 
Março de 1969, decidiu-se que dia 14 de Abril passasse a ser comemorado, em Angola, como o Dia da 
Juventude Angolana. 

Deolinda Rodrigues Francisco de Almeida “Langidila”, nasceu em Catete aos 10 de fevereiro de 1939, foi 
guerrilheira do MPLA, fez parte do Comité Diretor do MPLA eleito em Leópoldville em 1962. Morreu 
assassinada pelas tropas da FNLA em Kinkuzu, em 1967, depois de capturada na região de Kamuna no território 
da atual RDC, no dia 2 de março daquele ano na companhia de outras companheiras. Esta data em sua 
memória passou a ser o dia da mulher angolana. 

Augusto Ngangula, pouco se sabe sobre ele. Para alguns é uma figura mítica, para outros uma figura fictícia, e 
outros ainda afirmam ser uma figura real. Segundo a historiografia oficial do MPLA, foi pioneiro na III região 
Político Militar. Com apenas 12 anos saindo de uma das bases do MPLA onde estudava para aldeia, foi 
capturado pelas tropas coloniais portuguesas e mesmo sob ameaças de morte negou-se a mostrar a localização 
da base militar do MPLA e foi por isso morto no dia 1 de dezembro de 1968. Por esta razão a data passou a ser 
comemorada como dia do pioneiro angolano.  
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4.2.2 A Formação de Adultos 

 

A nova sociedade não se compadecia com esta realidade. Atendendo ao estado de 

desenvolvimento físico, psíquico e moral, a prática de ensino nas mesmas condições entre 

crianças, adolescentes e adultos se mostrava inviável. Por esta razão, foram traçados 

programas de formação de adultos, que começaram com a campanha de alfabetização, como 

atrás vimos. Porém, atendendo ao elevado número de população analfabeta, as campanhas de 

alfabetização dos adultos não seriam suficientes. Era necessário implementar um subsistema 

de ensino de adultos, em paralelo ao sistema de ensino de base regular. Foi neste contexto que 

o Ministério da Educação passou a implementar o ensino de adulto organizado 

semestralmente, e não anualmente, como acontecia com o ensino de base regular. O objetivo 

do ensino dos adultos não era diferente do ensino geral: dar ao aluno os instrumentos de base 

do conhecimento. A sua estrutura compunha 4 semestres de alfabetização e outros 3 semestres 

de consolidação dos conhecimentos, findos os quais o aluno teria as mesmas competências 

acadêmicas do aluno que tivesse frequentado 4 anos de escolaridade regular, ou seja, que 

tivesse concluído o Ensino Primário. Daí em diante, o sistema continuava com uma estrutura 

organizativa semestral, de tal sorte que, no final de 12 semestres (6 anos), o aluno adulto teria 

o mesmo nível de conhecimentos, embora com programação diferente da criança que 

terminasse a 8ª classe, conforme consta dos Princípios de Base para a Reformulação do 

Sistema de Educação e Ensino na R.P.A. (MED, 1978, p. 38). 

O ensino de adultos previa duas vertentes de formação: uma formação geral e uma 

profissional. Em determinado nível de formação de adultos, poderia criar-se cursos 

específicos de formação profissional, quer nos centros de formação profissional, quer nos 

locais de trabalho. Foi concebido, desta maneira, pensando nos jovens e adultos que, no meio 

da sua formação regular (aos 16 ou 17 anos), poderiam ser integrados em centros de formação 

profissional, para o aprendizado de algum ofício, de acordo com o nível adquirido no ensino 

de adultos. 

Outro objetivo desse sistema era a rápida formação de operários qualificados, de que o 

país necessitava, quer a nível da indústria, quer da agricultura. Pensava-se igualmente no 

aperfeiçoamento dos quadros de base da administração, estes últimos seriam formados na 

vertente geral, e não profissional (MPLA, 1978, p. 38).  

Não foram criadas escolas específicas para o ensino de adultos, sendo previstas as 

mesmas infraestruturas do ensino geral regular, excetuando os programas e os manuais que 

eram específicos, tendo em conta a idade e a vivência dos alunos a quem se destinava o 
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referido material, o que exigia um corpo docente altamente qualificado, capaz de diagnosticar 

a realidade de cada aluno e de cada comunidade, visando adequar os meios de ensino às 

realidades concretas dos alunos. 

Ainda na senda do ensino de adultos, outra modalidade foi criada e passou a chamar-se 

“Escolas Provisórias”. Como o próprio nome diz, são escolas que foram criadas 

especificamente para dar resposta ao problema da existência de jovens e adultos analfabetos e 

à ausência de escolas. Previa-se que, à medida que o número de jovens nesta condição fosse 

diminuindo, as escolas provisórias seriam igualmente extintas (MED, 1978, p.47). 

Segundo a orientação do Ministério da Educação (MED, 1978), essas escolas foram 

criadas baseadas em fatos sociais presentes na maioria das comunidades angolanas. Se por um 

lado o regime colonial criou um exército de analfabetos, por outro lado, resultante da política 

de colonização, alguns pais impediam seus filhos de ir à escola, ocupando-os com os 

trabalhos da agricultura e da criação de gado. Por força da cultura, e sobretudo entre as 

sociedades pastoris de Angola, a tarefa de conduzir o gado no pasto é das crianças e jovens, o 

que tornava inconveniente colocar uma criança de 12 ou 13 anos na 1ª classe. Neste período, 

em Angola, vigorava a lei do serviço militar obrigatório. Todos os cidadãos do sexo 

masculino, aos 18 anos de idade, deveriam apresentar-se para o cumprimento do serviço 

militar. Se a criança começa a estudar com 13 anos, até chegar à altura da sua incorporação 

nas Forças Armadas, não teria o nível de conhecimentos exigidos para melhor desempenho 

das suas tarefas. Foi pensando nesta realidade que foram criadas, particularmente nas zonas 

rurais periféricas, as escolas provisórias, com vocação agrária e que contavam com um ensino 

de adultos organizado por semestre, com o diferencial de estas escolas albergarem os alunos 

em regime de internato, dividindo o dia em duas partes: uma para o ensino e outra para o 

trabalho agrário e artesanal. Ao final de 4 anos (8 semestre), e com uma idade aproximada de 

18 anos, o aluno da escola provisória teria um nível de conhecimentos equivalente à 6ª classe 

e conhecimentos teóricos e práticos da atividade agrária (MED, 1978, p. 48). 

Tanto numa modalidade como na outra, a principal preocupação do Estado era a 

formação da sociedade socialista. As condições socioeconômicas de Angola estavam 

desajustadas à construção do socialismo. Não existiam no país as condições básicas para a 

materialização desta grandiosa tarefa. Os operários tinham que ser formados a todo custo. O 

esquema do ensino de adultos, na sua primeira vertente, visava à formação de um proletariado 

esclarecido do seu papel na condução da revolução. Na segunda vertente, visava à formação 

de uma classe camponesa com consciência de classe, criando uma intelectualidade camponesa 
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– como dizia Gramsci (2001)
160

, toda classe social deve criar os seus intelectuais. Os nossos 

argumentos baseiam-se nos documentos oficiais do MPLA sobre o assunto, como podemos 

ler: 

 

Além disso formados pelo trabalho e pela escola num espírito novo, os 

alunos seriam grandes dinamizadores de coletivação da agricultura e 

formação de cooperativas agrárias e veículo importante da difusão das 

técnicas mais avançadas neste setor. As escolas provisórias rurais deveriam 

ser implantadas de preferência em zonas de planos-pilotos de agricultura 

(café, arroz, algodão etc). (MPLA, 1978, p. 48). 

 

Foram igualmente previstas escolas provisórias nas zonas urbanas, reformulando as 

chamadas “Escolas de Arte e Ofícios”, onde se aplicariam os mesmos princípios das escolas 

provisórias rurais, com o diferencial de aqui se formar profissionais industriais, e não 

agrários. 

4.2.3 Política de Formação de Professores 

 

Como uma das resoluções saídas do I Congresso do MPLA, a formação acelerada de 

professores era uma terefa urgente do Estado angolano. Entendia-se que somente com a 

massificação do processo de ensino se poderia superar o déficit de quadros herdado do 

colonialismo. Como o país tinha uma imensa carência de professores, foram recrutados os 

cidadãos que tinham até 6 anos de escolaridade, que passaram a lecionar no ensino primário 

com a categoria de “Professores colaboradores”. Muitos dos professores que atuavam no 

ensino primário não tinham uma escolaridade superior à 4ª classe. Para colmatar esta 

deficiência, o primeiro passo foi a criação de um curso específico de superação docente, que 

                                                           
160 A obra “Cadernos de Cárcere” é um conjunto de várias anotações e cartas do Gramsci, escrito durante o 

período em que se encontrava encarcerado. Esta mesma obra na versão original em italiano intitula-se Lettere 
dal carcere, por esta razão aparece muitas vezes em algumas traduções em português como “cartas de 
cárcere”. A questão da intelectualidade é transversal nesta obra de Gramsci, que é retomada várias vezes em 
diferentes cartas. Sua principal preocupação é refletir sobre a necessidade da formação de uma consciência 
crítica e de uma nova concepção, tal como consta no caderno nº1 e inicia sua reflexão sobre o papel dos 
intelectuais na formação desta consciência. Numa das cartas escrita em 1927 para a sua cunhada Tânia, 
Gramsci apresenta o resultado da sua pesquisa sobre os intelectuais italianos tendo constatado que os modos 
de pensar destes, variavam conforme suas correntes culturais e as suas origens sociais. Existem várias 
traduções em português das obras de Gramsci, algumas destas traduções confusas na denominação das cartas 
e dos cadernos. Para o presente trabalho, constituiu a fonte a versão brasileira: Cadernos do Cárcere. Vol. II Os 
Intelectuais, O Princípio Educativo, Jornalismo. Tradução de Carlos Nelson Coutinho, 2. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001.  
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passou a chamar-se Curso de Formação Acelerada de Professores (CFAP), para atuar no 

ensino do I nível (Primário). Este modelo de curso viria dar lugar ao Curso Básico de 

Formação Docente (CBFD), em que, tendo uma duração de dois anos, os candidatos ao 

referido curso, que ingressavam com habilitações literárias equivalentes à 6ª classe, o 

terminavam com as habilitações literárias de 8ª classe – o que constituía para o Estado uma 

mais-valia, pois que numa única ação resolviam-se dois problemas: a formação de professores 

e a elevação do nível de escolaridade dos cidadãos.
161

 

O CBFD superou em termos de qualidade o CFAP, o seu desenho curricular 

encontrava-se mais adequado à formação de professores do que o anterior curso. No CBFD, 

os candidatos aprendiam disciplinas como Psicologia Geral, Psicologia do Desenvolvimento, 

Didáctica Geral, Metodologias do 1º Nível, Prática Pedagógica, Organização Escolar e 

Higiene e Saúde, que são específicas de formação docente, além das disciplinas gerais e 

complementares, como: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física, Francês e 

Inglês (PETERSON, 2003, p. 52).  

Ainda segundo Peterson (2003), do ponto de vista político, a implementação do CBFD 

tinha como principal objetivo a superação do déficit em pessoal docente no país. E tinha 

também como objetivo o melhoramento do nível de escolaridade da população, visando ao 

aumento de quadros angolanos para substituir os expatriados que ocupavam determinados 

postos de trabalho que não exigiam altas qualificações técnicas. Nunca é demais recordar que 

neste período o ensino da 5ª e 6ª classes é assegurado por um grande número de professores 

estrangeiros, que eram a maioria no ensino da 7ª e 8ª classes, como veremos mais adiante. 

Porém, os cursos básicos de formação de docentes tinham uma excessiva carga teórica e 

pouca componente prática. Apesar de constar do seu currículo a disciplina de prática 

pedagógica, a sua materialização era dificultada por falta de salas de aula onde se pudessem 

realizar as referidas práticas. Um outro problema de insucesso deste curso (o mesmo 

acontecia com outros) era sua forte componente político-ideológica. Os professores aí 

formados mais se pareciam com ativistas políticos do que pedagogos. 

No âmbito da melhoria da qualidade de educação e da superação do déficit de docentes, 

no ano de 1978 foram criadas duas instituições de formação docente: o Instituto Normal de 

Educação (INE) e o Instituto Normal de Educação Física (INEF). O INE, que mais tarde se 

chamou IMNE (Instituto Médio Normal de Educação), ganhou esta designação para 
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 Sobre este assunto, Pedro Domingos Peterson, na sua obra O professor de ensino de base, traz de forma 

detalhada a história da formação de professores em Angola. 
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diferenciar-se dos institutos médios técnicos, vocacionados à formação nas diferentes áreas 

técnicas, tanto de engenharia, quanto de economia. 

O INE foi criado para formar professores de nível médio (12ª classe) para atuar no 

ensino do II e III níveis (da 5ª à 8ª classe). O ingresso no INE e no INEF fazia-se com a 8ª 

classe completada e o professor formado terminava o curso com o nível de ensino médio 

completo, ou seja, a 12ª classe. Os dois primeiros anos do INE (9ª e 10ª classes) eram de 

ensino das disciplinas gerais, básicas, do tronco comum, e os dois últimos (11ª e 12ª classes) 

eram para o ensino da especialidade: Matemática/Física, Biologia/Química, 

História/Geografia, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Francesa, e Educação Pré-

Escolar. Os professores, com a exceção das línguas e educação pré-escolar, especializavam-se 

em duas disciplinas, a lecionar no ensino de base do II e III níveis.
162

 Os Institutos Normais 

de Educação não ficaram livres da carga política e ideológica. Se por um lado as orientações 

do ensino eram emanadas pelo partido, por outro lado cubanos e búlgaros formavam a maioria 

do corpo docente, apesar da existência também de professores angolanos e de outras 

nacionalidades.
163

 

Sempre no escrupuloso cumprimento das decisões tomadas no I Congresso do MPLA 

sobre a restruturação do ensino, visando ao desenvolvimento econômico e social e à 

necessidade de formar professores cada vez mais qualificáveis, em 1980, pelo Decreto nº 

95/80, de 30 de agosto, foi criado o Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED). 

Enquadrado no projeto de reestruturação do ensino superior no âmbito da Universidade de 

Angola, a antiga Faculdade de Letras, que funcionava no Lubango (Província da Huila), 

passou a designar-se ISCED, com a missão de formar professores de nível superior para atuar 

no ensino médio. 

Foram criados inicialmente 13 cursos: Pedagogia, Psicologia, Filosofia, História, 

Geografia, Biologia, Física, Química, Matemática, Antropologia, Português, Francês e Inglês. 

Os candidatos ingressavam no ISCED com o nível de ensino médio completo ou equivalente, 

e durante 5 anos graduavam-se em Ciências da Educação na vertente do curso específico e 
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 Ver o documento do Ministério da Educação Plano-Quadro Nacional de Reconstrução do Sistema Educativo 
(1995-2005). Projeto Luanda, p. 41. 

163
O primeiro Instituto Médio Normal de Educação foi criado em 1978 em Luanda e chamou-se IMNE Garcia 

Neto, em homenagem ao militante dirigente do MPLA assassinado em Luanda em maio de 1977, durante a 

tentativa de golpe de Estado conhecido na História de Angola como “Fracionismo”. Até o ano de 1991, o corpo 

docente do IMNE Garcia Neto tinha a seguinte composição percentual: cubanos, 38%; búlgaros, 21%; 

angolanos, 17%; vietnamitas, 9%; congoleses, 9%; portugueses, 4%; e professores de outros países (alemães, 

checoslovacos, britânicos e zairenses) formavam 2%. Cf. KULONGA, 2012, p. 50. 
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que correspondia à disciplina a lecionar no ensino médio. Os graduados no ISCED, além da 

vertente de formação no curso específico para a docência, recebiam igualmente competências 

para a investigação científica na referida área do saber, assim como formação para gestão e 

administração das instituições escolares. Todos os cursos do ISCED tinham 3 vertentes: 

Docência, Investigação Científica e Gestão e Administração Escolar. 

A formação de professores respeitou três níveis distintos. O curso de formação 

acelerado de professores e o curso básico de formação docente formavam professores de nível 

básico. Os INE e INEF formavam professores de nível médio, enquanto que o ISCED 

formava professores de nível superior. Esta política teve resultados bastante positivos, e em 

pouco tempo a gritante falta de professores se foi colmatando, com os docentes saídos nos 3 

níveis de formação, que paulatinamente foram substituindo os docentes estrangeiros. Segundo 

relatórios do Ministério da Educação, pelo menos cerca de 3.227 professores de nível básico 

foram formados nos CFAP e nos CBFD, e cerca de 5.124 nos INE e INEF. Desde a sua 

criação até o ano de 1991, o ISCED havia formado apenas 204 graduados nos seus diferentes 

cursos, número bastante irrisório, tendo em conta a necessidade grintante de professores que 

se fazia sentir. Este número correspondia a cerca de 10% dos graduados na Universidade 

Agostinho Neto, no mesmo período de análise (MED-PQNENRSE, 1995, p. 50). 

Apesar dos esforços empreendidos pelo Governo de Angola, a superação do déficit do 

corpo docente do nível superior no periodo em análise não foi colmatada ao nível desejado, 

embora se reconheça que a situação foi minimizada, pois, em um período de pouco mais de 

uma década, difícil seria a superação completa desta necessidade, se tomarmos em conta que 

o curso de graduaçao no ISCED fazia-se em 5 anos e o país vivia uma guerra civil que 

desarticulava o normal funcionamento das instituições. Este era o quadro normal do processo 

formativo de docentes durante a Primeira República. 

Para além desse quadro de formação regular, o Ministério da Educação, com diferentes 

parceiros sociais, não deixou de realizar cursos de superação profissional dos docentes que já 

atuavam no sistema, assim como foi planejando outros cursos de superação acadêmica dos 

docentes que tinham apenas quatro anos de escolaridade. Segundo Pedro Peterson (2003), os 

professores de posto (denominação dada aos monitores escolares que atuavam nas zonas 

rurais durante o período colonial) na sua maioria tinham apenas a 4ª classe como escolaridade, 

e outros agentes escolares que ingressaram no sistema tinham apenas a 6ª classe. Foi na base 

desta realidade que o Ministério da Educação, num projeto conjunto com o PNUD (Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento), criou os cursos de requalificação para os 

professores que atuavam no sistema na modaldade à distância, visando à não paralisação das 
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suas atividades docentes. Para o efeito, foram criados em todas as províncias os Centros 

Provinciais de Superação (CPS), que permitiram que cerca de 14.000 docentes superassem as 

suas habilitaçoes de 4ª para 6ª classe e de 6ª para 8ª classe (PETERSON, 2003, p. 52).  

O sistema político vigente no país tinha no professor o elo com a comunidade escolar – 

e não somente. O professor era considerado “combatente da linha da frente” na luta contra a 

“ignorância” e o analfabetismo, que era, na visão política da época, o primeiro grande 

combate para o triunfo da revolução. Por esta razão, o processo formativo do professor 

englobava, no seu currículo, além das componentes acadêmica e científica, as componentes 

política e ideológica. O professor deveria, depois da sua formação, ter a capacidade política de 

difundir a ideologia marxista-leninista, tanto na escola quanto na sua comunidade. 

O professor não é apenas um mestre que ensina a ler e a escrever. É antes de 

tudo, um quadro político que deve dinamizar todas as iniciativas positivas da 

comunidade em que está inserido, quer sejam políticas, económicas, sociais 

ou culturais. O professor de novo tipo é um activista que faz as massas 

anteverem a nova sociedade que elas irão construir. Por isso na própria 

escola, as relações que estabelece com os seus alunos, os seus colegas e 

superiores hierárquicos terão de ser relações do tipo novo de 

responsabilidade, de disciplina, mas também de cooperação, de solidariedade 

e de liberdade (MPLA, 1978, p. 45).  

 

A nova sociedade que se pretendia construir era a sociedade socialista, e esta tarefa 

estava nas mãos dos professores também. Citando ainda o mesmo documento: 

 

A estrutura de formação de professores é decisiva para a generalidade da 

reformulação, pois são os professores os agentes da educação e do ensino do 

tipo novo e, através deles os artífices de transformação de mentalidade das 

novas gerações. Os professores terão de entender perfeitamente o que é a 

educação socialista, colectiva e livre para que possam aplicá-la na prática. 

Os professores terão de estar conscientes do papel de vanguarda a que são 

destinados como promotores da criação dum Homem Novo. (MED, 1978, p. 

45). 
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4.3 Caracterização Estrutural do Sistema Educativo na Primeira República 

 

Como atrás vimos, a política educativa angolana, segundo os documentos oficiais do 

Estado, tinha como base de orientação as ideias e o programa do MPLA, assim como outros 

documentos contendo os princípios orientadores do partido. A luta contra a alienação escolar 

do povo angolano, herdada da época colonial, estava no primeiro plano da nova política 

educacional, tendo como objetivo principal a formação do homem socialista, o “Homem 

novo”, visando às inevitáveis transformações da sociedade, caracterizadas em: 

a) Socialização dos meios de produção. 

b) Desenvolvimento planificado e acelerado da produção e da base material em geral. 

c) Desenvolvimento de uma política educacional democrática e verdadeiramente 

popular (MED, 1978, p. 25). 

Como resolução saída do II Congresso Ordinário do MPLA, realizado em dezembro de 

1985, o Ministério da Educação foi orientado a realizar um profundo diagnóstico da situação 

da educação em Angola. Dez anos depois da independência nacional, o projeto educativo 

estava longe de satisfazer as metas preconizadas pelo partido. Tanto no primeiro quanto no 

segundo congresso, o centro das discussões no domínio da educação era a formação do 

“Homem novo”, educado sobre uma base ideológica sólida – o Marxismo-Leninismo –, como 

consta no programa do partido MPLA ao II Congresso:  

 

O objetivo fundamental da política educativa do MPLA-PT é o de poder 

criar e reproduzir o homem novo angolano imbuido de uma consciência 

moral revolucionária capaz de compreender e conceber cientificamente o 

mundo e a sociedade angolana. (MPLA, 1985). 

 

 

O Decreto 40, de 14 de maio de 1980, que revoga o Decreto 26, de 27 de janeiro de 

1977, estabelece a estrutura do Sistema Nacional da Educação (Anexo 2). Neste sistema, o 

ensino de base regular ocupa o lugar central, porém a materialização do processo indicava 

outra realidade, conforme o Relatório de Balanço do trabalho realizado pelo grupo de 

prognóstico do Ministério da Educação da República Popular de Angola do mês de março a 

junho de 1986 (MED, 1986, p. 21). Para a efetivação do sistema, eram necessárias a definição 

do papel e a função social da escola no ensino de base regular. O sistema de conhecimentos 

científicos, hábitos e habilidades que os alunos deveriam adquirir no ensino de base regular, 

no lugar de ser definido pelo órgão de tutela, que no caso é o Ministério da Educação, esta 

tarefa tinha sido atribuída ao partido, que se preocupava muito mais com a formação política e 
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ideológica, moral e estética  do que com a formação técnico-científica, embora esta 

preocupação constasse de alguns documentos. 

No documento intitulado Princípios de Base para a Reformulação do Sistema de 

Educação e Ensino na República Popular de Angola, esta função da escola de base é 

apresentada nos seguintes termos: 

 

A educação de base dará a cada jovem cidadão do nosso país os elementos 

de base da educação socialista, a instrução geral moderna; estes 

conhecimentos, capacidades e hábitos e particularidades que, como bases 

sólidas são indispensáveis tanto para a escolaridade regular como para a 

formação individualizada, ajudarão no desenvolvimento integral e 

harmonioso do aluno, cultivarão e estimularão as suas capacidades e a 

vocação individual ajudará a escolher a futura profissão. (MED, 1978, p. 

31). 

 

Ainda no mesmo documento se pode ler: 

 

O objetivo deste ensino de base é o de dar ao aluno os conhecimentos e o 

mecanismo de pensamento necessário para a compreensão dos fenômenos 

naturais e sociais que o rodeiam, a adequada utilização dos instrumentos de 

conhecimentos para que possa estar apto à adquirir uma profissão quando o 

terminar através de um estágio ou atraves do ingresso num instituto médio. 

(Idem, p. 37). 

 

 

As duas citações acima se referem aos objetivos do ensino de base regular do sistema de 

educação e ensino. Como se pode notar, os objetivos traçados pelo documento orientador não 

se coadunam aos ajustamentos necessários entre as tarefas da educação e os problemas reais 

do país. Tampouco estes objetivos indicam tarefas a partir das quais as jovens gerações 

adquiririam conhecimentos científicos, sobretudo nas ciências exatas (práticas ou aplicadas), 

nem criar capacidades e habilidades para que o aluno possa por si, criar novos conhecimentos 

e aplicá-los na vida laboral futura. O país acabava de sair do regime colonial e a transição foi 

tão violenta que devastou ainda mais a pouca base material existente. Faltavam energia 

elétrica, água potável para a população, professores a todos os níveis. Um ensino de base 

voltado para a formação técnica se apresentava mais realista para a situação que o país vivia e 

não um ensino de base generalística, com grande pendor à formação política e ideológica. Nas 

duas citações do documento orientador que servia de base para o sistema de educação em 

Angola, é mencionada a questão da aquisição de uma profissão ao final do ensino de base 

regular, que passara a ser obrigatório. Porém, analisando o currículo do ensino de base, bem 

como os conteúdos programáticos, este desiderato se apresenta difícil e irrealista. 
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Quadro 20. Plano de Estudo do Ensino Básico Angolano: 1978-1992. 

 I Nível II Nível III Nível 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

Língua Portuguesa 8 8 7 7 6 6 4 4 

Matemática 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ciências Integradas 3 3 3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Canto, Teatro e Dança 1 1 2 2 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Formação Manual Politécnica 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educação Física 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educação Visual Plástica  ‒ ‒ ‒ ‒ 3 3 3 3 

Produção Educativa ‒ ‒ ‒ ‒ 2 2 2 2 

Ciências Naturais ‒ ‒ ‒ 3 5 5 ‒ ‒ 

Geografia ‒ ‒ ‒ 2 ‒ ‒ 3 3 

História ‒ ‒ ‒ 3 ‒ ‒ 3 3 

Ciências Sociais ‒ ‒ ‒ ‒ 4 4   

Física ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 2 2 

Química ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 2 2 

Biologia ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 3 3 

Língua Estrangeira ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 4 4 

Total Geral 22 22 22 27 30 30 36 36 

Fonte: MED, Exame Sectorial da Educação (1993). 

 

Que formação profissional pode um aluno adquirir ao final do ensino de base quando, 

na sua grelha curricular, disciplinas como Física e Química somente aparecem nos dois 

últimos anos e com uma carga semanal de apenas duas horas? As mesmas duas horas 

semanais tinha a disciplina de Formação Manual Politécnica. A maioria das escolas do país 

não tinha laboratórios de Física, Química e Biologia, de tal sorte que os alunos terminavam o 

ensino de base sem nunca terem observado uma única reação química na prática, nem uma 

experimentação básica de processos físicos, assim como a observação de seres vivos e suas 

composições no ambiente laboratorial. A estas dificuldades se pode associar também a falta 

de professores especializados nestas áreas científicas, cujas disciplinas, na maior parte das 

vezes, eram cobertas por professores adaptados e certos curiosos que, no lugar de formar, 

deformavam os alunos, conforme consta do Relatório de Balanço do Ministério da Educação 
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publicado em 1986, que para além do diagnóstico da situação educativa no país, apontando os 

constrangimentos que emperravam o bom funcionamento do sistema, este documento 

apresenta a reforma educativa como sendo a possível saida da crise educativa vivida em 

Angola:  

De acordo com os resultados da análise efetuada, e partindo das conclusões 

de cada um dos problemas tratados elaboraram-se as seguintes conclusões: 

1. A realidade objetiva que apresenta atualmente a construção do 

socialismo na República Popular de Angola, tem as condições propícias para 

realizar os objetivos da educação e ensino, de acordo com as indicações do 

MPLA-Partido do Trabalho e do Estado. 

2. Para cumprir essas indicações é imprescindivel  produzir mudanças 

substanciais no Sistema Nacional de Educação, as quais não podem reduzir-

se a uma simples alteração do conteúdo, nem a modificações parciais, mas 

sim transcenderem para transformações estruturais fundamentais e novas 

concepções no enfoque da educação, para o desenvolvimento da nova 

geração. 

3. As mudanças que se requerem no conteúdo da educação devem ser 

concebidas sobre bases científicas e corresponder ao desenvolvimento social 

(MED, 1986, p.67) 

 

 

Para além desses problemas de concepção, o sistema educativo apresentava igualmente 

problemas de estrutura, cuja comissão encarregada de diagnosticar o ensino no país 

apresentava-os como sendo fundamentais para o pouco sucesso do sistema implementado.  

O sistema educativo na Primeira República era constituído por: 

- Instituições pré-escolares; 

- Escolas do ensino de base; 

- Instituições do ensino médio; 

- Instituições do ensino superior; 

- Escolas especiais e estabelecimentos para crianças deficientes; 

- Instituições para educação e instrução de adultos e aperfeiçoamento profissional, 

centros de formação de trabalhadores e outros estabelecimentos. 

Na Primeira República, as instituições de educação pré-escolar eram da 

responsabilidade funcional da Secretaria do Estado dos Assuntos Sociais, e eram constituídas 

por creches e jardins infantis e os jardins-escola, cujo objetivo principal era garantir uma 

educação sadia, visando ao desenvolvimento normal e harmonioso das crianças. Quanto à 

escola de base, esta já era uma instituição do Ministério da Educação, visando garantir a 

educação gratuita e obrigatória para crianças e adolescentes dos 6 aos 14 anos de idade.  

Os oito anos do ensino de base regular estavam divididos em 3 níveis, sendo o I nível de 

4 anos, correspondente ao ensino primário, o II nível de 2 anos, correspondente ao ensino 
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preparatório, e o III nível de 2 anos, que correspondia ao ensino secundário. Conforme o 

relatório da comissão encarregada de diagnosticar a situação da educação, a reformulação do 

ensino, implementada a partir de 1978, não conseguiu superar a herança colonial no 

concernente à estrutura do ensino, pois a estrutura vigente ainda representava um vínculo com 

a estrutura do ensino colonial e não se ajustava à realidade de Angola independente quanto 

aos objetivos da educação, como atrás já nos referimos (MED, 1986, p. 21). 

Não era objetivo do regime colonial português formar técnicos angolanos com as 

valências necessárias para proporcionar o desenvolvimento econômico e social de Angola. 

Por esta razão, o sistema colonial tinha apenas quatro anos de ensino primário, tempo 

insuficiente para criar competências técnicas ao indivíduo. Quem pudesse evoluir 

academicamente teria que frequentar o liceu. As competências técnicas eram criadas a este 

nível e, para lá chegar, teria que frenquentar dois anos do chamado ensino preparatório, e 

deste nível para as escolas industriais e comerciais, que eram o destino dos angolanos, 

formações estas que não davam acesso à universidade. Apenas tinha acesso à universidade 

quem frequentasse o liceu, e um ínfimo número de nativos tinha acesso aos liceus, conforme 

Laurindo Vieira (2004) e Filipe Zau (2009). Como podemos constatar, a estrutura de 4+2+2 

correspondia ao projeto educativo colonial e não tinha qualquer correspondência com as 

necessidades educativas de Angola independente, pois os objetivos da educação seriam 

outros, se bem que eram, mas não aqueles que foram definidos pelo sistema.    

Apesar dos aspectos progressistas que caracterizam o sistema educativo na Primeira 

República, tais como: Espírito democrático; Unicidade; Gratuitidade; Obrigatoriedade; 

Laicidade, ele se apresentou bastante efêmero na sua materialização, cuja operacionalidade foi 

afetada por um conjunto de elementos diagnosticados pela comissão atrás referenciada (MED, 

1986), como a seguir se analisa: 

a) Em relação à estrutura do sistema, constatou-se que não existia uma correta relação 

vertical entre os três níveis do ensino geral regular, constituindo-se numa das 

principais causas de altos índices de repetição de classe. Por outo lado, considerando 

que o ano letivo comportava 34 semanas de aulas e cada semana tem 28 horas 

letivas, os alunos tinham 748 horas/ano da 1ª a 3ª classe e 918 horas/ano na 4ª 

classe, totalizando 3.162 horas/ano no ensino primário e 1.020 horas/ano na 5ª e 6ª 

classes, totalizando 2.040 horas/ano no II nível de ensino de base e, finalmente, 

1.224 horas/ano na 7ª e 8ª classes, somando 2.448 horas/ano no III nível. Em 8 anos 

do ensino de base regular, o número total de horas não passava de 7.650, 

insuficientes para uma formação básica consolidada. 
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b) Havia uma preparação deficiente dos professores, quando existia. No II e III níveis, 

o ensino estava nas mãos de docentes estrangeiros. 

c) Os alunos transitavam de classe sem adquirir as competências correspondentes à 

classe anterior, por falta de professores. Devido às razões de instabilidade, os alunos 

eram transferidos em qualquer momento do ano letivo. Havia um significativo 

atraso escolar e abandono às aulas, bem como elevado índice de reprovações. De 

cada 1.000 alunos que ingressavam na 1ª classe, somente 142 concluíam o I nível, 

dos quais 34 transitavam sem repetições de classes, 43 com uma repetição e 65 com 

duas ou três repetições.
164

 

Desse trabalho apresentado pela equipe técnica do Ministério da Educação, resulta um 

conjunto de análise do sistema educativo, de acordo com as fontes diversificadas, sobretudo 

entrevistas com diferentes atores sociais: dirigentes e gestores da educação, professores, 

alunos e servidores, e, aliada à própria itinerância do pesquisador, enquanto sujeito da 

pesquisa e parte do objeto, integrando o sistema educativo, a experiência enquanto docente 

permite uma descritibilidade, analisibilidade, inteligibilidade e definição da situação com base 

no cotidiano sobretudo da vida urbana da segunda metade da década de 1980. Daí, 3 eixos de 

análise são fundamentais para uma melhor compreensão da estrutura e da funcionabilidade do 

sistema educativo na Primeira República. Estes eixos são: a organização do sistema, o corpo 

docente e o corpo discente. 

Quanto ao eixo da concepção do próprio sistema em si, conforme a nossa vivência com 

a situação e de acordo com as entrevistas realizadas, constata-se que, durante muitos anos, por 

falta de escolas no país, foi instituído no ensino primário o regime de três turnos letivos: das 7 

às 10 horas, das 10 às 14 horas e das 14 às 18 horas, para dar resposta à procura pelo ensino 

primário. Apesar da implementação dos três turnos cerca de 1.008.600 crianças com idade 

compreendida entre 6 e 14 anos encontravam-se fora do sistema de educação (MED, 1986, 

p.7). Em 3 horas/dia de tempo, correspondentes a 4 tempos letivos de 45 minutos cada, 

aliados a outras situações, como falta de condições mínimas para o exercício da atividade 

docente – faltavam mobiliário escolar, os alunos sentavam em banquinhos ou latas de leite 

trazidos de casa; falta de quadros, que se improvisavam com tampos de mesa ou algo 

semelhante; falta de assistência médica aos alunos e professores; inexistência da merenda 

escolar –, tudo isso não permitia ao professor, por maior que fosse a sua força de vontade, 

                                                           
164

 Relatório de balanço do trabalho realizado pelo Grupo de Prognóstico do Ministério da Educação da 

República Popular de Angola dos meses de março a junho de 1986, MED, 1986, p. 7-10. 
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transmitir conhecimentos, criar hábitos e habilidades suficientes para que, no final do ano 

letivo, o aluno adquirisse um conjunto de competências que correspondessem aos objetivos 

programados. Pois, entre os programas escolares e a realidade na escola, existia um fosso 

muito grande (MED, 1986, p. 10). 

Nessas condições de ensino se passavam os quatro anos que correspondiam ao ensino 

primário, no final dos quais o sistema previa uma avaliação das competências adquiridas, com 

o exame da 4ª classe – em muitas escolas faltavam professores para a classe final do I nível. 

Um professor era adaptado para cobrir a falta e os alunos transitavam para o nível seguinte 

sem contudo possuir as competências exigidas e correspondentes ao ensino primário. Como 

resultado, no ano seguinte, já no II nível e com professor ligeiramente acima da média de 

exigências e profissionalismo, o aluno não chega a aprovar na 5ª classe, devido às debilidades 

do nível anterior. 

Não existia uma sequência lógica respeitando a verticalidade do sistema. Alguns alunos 

eram matriculados na 6ª classe sem ter frequentado a 5ª classe. Outros transitavam 

administrativamente de uma classe à outra sem a frequência de determinadas disciplinas, por 

falta de professores. E esta lacuna acompanhava o aluno durante toda a sua vida estudantil, 

sem nenhum esforço de quem de direito para esta superação no ano seguinte. O mesmo se 

passava até no ensino médio. Muitos alunos se matriculavam no ensino médio sem ter 

completado o ensino de base. O país vivia uma guerra civil, o que servia de pretexto para tais 

procedimentos, pois bastava alegar ter perdido os documentos para se matricular na classe 

pretendida. 

Em relação aos docentes, apesar de uma certa proteção do Estado por considerá-los 

“combatentes da linha da frente”, a profissão docente era pouco atrativa devido aos baixos 

salários praticados na época e a pouca valorização da profissão pela sociedade. Mais da 

metade do corpo docente iniciava o ano letivo e não o concluía por abandono, ou por ter 

encontrado um emprego melhor ou ainda devido ao cumprimento do serviço militar 

obrigatório. Embora esta categoria se considerasse isenta, a necessidade das Forças Armadas 

em formar quadros técnicos em áreas específicas quebrava essa regra. 

Durante a Primeira República, a gestão e a administração do sistema educativo era do 

tipo burocrático e centralizado, obdecendo a uma verticalidade piramidal, que tinha o 

Ministro da Educação no vértice e a escola na base. As orientações políticas eram emanadas 

pelo partido, através do seu Departamento de Esfera Ideológica (DEI), e não mais pelo DEC, 

como acontecia anteriormente. 
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O Ministério da Educação era constituído por diferentes direções nacionais (Direção 

Nacional do Ensino Geral, Direção Nacional de Ensino de Adultos, Direção Nacional do 

Ensino Técnico e Profissional, Direção Nacional de Ensino Superior, etc.). As orientações 

metodológicas e administrativas eram baixadas verticalmente do Ministério às Delegações 

Provinciais de Educação, e destas às Delegações Municipais e Comunais, para as Direções de 

Escola. Do Diretor de Escola para os seus Sub-diretores (um para a área administrativa e 

outro para a área pedagógica), em dependência da natureza do assunto, e destes para os 

coordenadores (de turno, de curso, de disciplina) e professores. 

Durante a Primeira República as funções de gestão da educação não se fizeram sentir na 

sua plenitude. Apesar desta verticalidade do sistema, a função de direção e coordenação era 

bastante deficiente. A falta de quadros qualificados e de estruturas de articulação entre os 

diferentes organismos do Ministério da Educação ao nível central, bem como dos organismos 

intermediários, impediam a preparação da tomada de decisão das estruturas de base, 

sustentando assim o processo de direção, fazendo recair sobre os dirigentes da administração 

central (muitas vezes sobre o próprio Ministro da Educação), todo o processo de decisão, 

impedindo-o de concentrar-se no exercício das funções de concepção e normativas para 

exercer as funções executivas que cabiam as estruturas de escalão intermediário da 

administração da educação. 

Estes problemas institucionais afetavam gravemente toda a administração educativa do 

país. Uma outra função administrativa e de gestão  que foi largamente “beliscada” foi a de 

planejamento, essencial para qualquer gestão. No Ministério da Educação a função de 

planificação, ou seja, de planejamento encontrava-se repartida entre duas instituições: O 

Gabinete de Plano (GP) e o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da 

Educação (INIDE). Ao Gabinete do Plano cabiam as funções mais abrangentes de concepção 

e planificação das políticas educativas. Ao passo que ao INIDE eram atribuidas as funções de 

concepção e de operacionalização das inovações pedagógicas, assim como as de 

desenvolvimento curricular. Tendo as duas instituições a função de planejamento a 

sobreposição institucional emboca muitas vezes na desfuncionabilidade  das mesmas. Para 

além do fato de as duas instituições apresentarem internamente problemas de ordem estrutural 

e de recursos humanos qualificados. 

Quanto à função de acompanhamento e controle, existia o Gabinete de Inspeção Escolar 

Nacional (GIEN), que não acompanhava o cumprimento das diretrizes emanadas pelas 

estruturas centrais pelos órgãos intermediários e de base. Existindo assim, um fosso entre as 

políticas públicas elaboradas no topo e a materialização prática das mesmas a nível de 
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municípios e escolas. A avaliação dos rendimentos dos alunos, o cumprimento dos progamas 

escolares, o desenvolvimento do processo curricular, as condições de trabalho dos docentes, 

bem como as de aprendizagem dos alunos, não eram suficientemente acompanhados pelo 

GIEN, que enfermava da mesma patologia das outras instituições: a falta de recursos humanos 

em quantidade e qualidade, assim como a falta de condições materiais para um adequado 

trabalho de inspeção. 

O sistema educativo no seu todo se apresentava desajustado aos objetivos políticos 

traçados, visando a construção de uma sociedade que se queria mais justa, livre e democrática. 

Porém, a realidade do país se mostrava na contra mão destes objetivos. Esta situação impunha 

reformas significativas do sistema educativo angolano. 

 O sistema educativo entendia-se como sendo todas as instituições que trabalham para a 

educação: as instituições pré-escolares, as escolas e todas as outras instituições extraescolares, 

com o objetivo de transmitir os elementos básicos da educação socialista para a formação de 

hábitos e habilidades, conhecimentos e capacidades essenciais ao desenvolvimento integral e 

harmonioso dos alunos. O Estado angolano chamava a escola à participação no processo de 

edificação da Pátria angolana, forte, próspera e socialista, com a participação dos pais dos 

alunos, das organizações políticas e sociais (organizações de massas, na linguangem política 

da época), tais como a OPA, a JMPLA, das quais todos os alunos faziam parte, a partir do 

ingresso que era feito nas próprias escolas. Aliás, o uniforme escolar, no I nível do ensino, 

não era diferente do uniforme da Organização dos Pioneiros de Angola. A OMA, 

organizações desportivas e culturais, associações técnicas, científicas e profissionais também 

participavam no processo educativo. 

Para esse processo, a escola contava com a participação de quase toda a sociedade. As 

crianças eram motivadas a estudar não somente pelos pais, como também por outros meios, 

tais como: canções, músicas, jogos etc. Uma música bastante sugestiva, típica da conjutura da 

época, cantada pelo músico angolano Dionísio Rocha, caracteriza a carga ideológica da 

educação no período em estudo, assim como o papel da sociedade civil na materialização dos 

processos de hegemonização e homogeneização política em Angola. A letra da música é a 

seguinte: 
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Meu filho, estuda primeiro, 

és filho de Angola e tens que estudar, 

um dia tu, quando cresceres, 

tu vais compreender quanto é útil estudar. 

Meu filho, estude primeiro, 

E depois podes ir brincar, 

Assim serás um bom pioneiro, 

Aprender para um dia ensinar, 

Aos sábados nós vamos ao campo lavrar, 

e aos domingos nós vamos à praia nadar. 

Está bem, papá, eu já vou estudar, 

Paizinho, deixa lá que eu não quero reprovar, 

Somos obreiros, não posso ter preguiça, 

Com todos os pioneiros seremos socialistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como processo de formação e desenvolvimento físico, moral e intelectual do homem, a 

educação é uma atividade social ligada a grupos humanos (somente o homem utiliza a 

educação) e com o interesse de passar para as gerações mais recentes as experiências das 

gerações anteriores. Ela tem sempre um caráter ideológico, ou seja, representa sempre o 

interesse de uma classe social, seja ela dominante ou não, quer seja na educação formal quer 

na informal. Ela tem um sentido e serve para estabelecer e sustentar relações sociais. 

A educação escolástica, ocidentalizada, não surge em Angola de forma natural. É 

resultado de um projeto que visava a interesses estrangeiros em primeiro lugar, por isso ela 

não foi por muitos anos um direito de cidadania. Durante o período colonial em Angola, 

estabeleceu-se um sistema educativo discriminatório em todos os pontos de vista, voltado 

para a satisfação dos interesses coloniais. Com a independência nacional e com a opção 

socialista de desenvolvimento político, econômico e social, o Estado angolano implementou 

um novo sistema educativo, que superou o anterior em duas vertentes: a primeira quanto à 

acessibilidade à educação escolar. Com o novo sistema, todos os angolanos passaram a ter 

acesso ao ensino público. A escola foi expandida para todo território nacional. O ensino 

primário era obrigatório e gratuito. A segunda vertente é da democratização do sistema 

educativo, o que significava o pleno direito ao ensino por todos, independentemente da raça, 

origem social, idade, gênero ou credo religioso. Apesar destas duas conquistas, no Estado 

angolano, enquanto único provedor do sistema educativo, imbuído da necessidade de 

construir uma sociedade socialista, a educação foi chamada à formação do “Homem Novo”, 

segundo os ditames do sistema socialista. 

A nova sociedade deveria ser implementada na base de princípios socialistas de criação 

do Estado, o que passava necessariamente pelo processo de “unidade nacional”, isto é, a 

constituição de uma nação una e indivisível, respeitando de igual modo os princípios da carta 

da Organização da Unidade Africana (OUA), que orientava os Estados recém-descolonizados 

a observar rigorosamente os limites geográficos criados pela potência colonial, dada a 

multietnicidade dos países africanos. Por esta razão, tinha começado em Angola o processo de 

formação de um Estado-nação. Para o efeito, com o recurso ao sistema educativo, procurou-se 

a homogeneização das diferentes culturas existentes, sob orientação do MPLA, que detinha a 

hegemonia do Estado, sendo a única força política do País. A educação foi assim utilizada 

como um instrumento de ideologização da sociedade.  



294 

 

O processo de homogenização política se impunha como uma necessidade de direção do 

Estado. Num país como Angola, que tem mais de uma dezena de grupos étnicos e cerca de 

duas centenas de subgrupos, o Estado nacional não sobreviveria se não fosse tomada como 

preocupação a aproximação dos grupos na base de uma ideologia orientadora para um 

objetivo comum, que era a construção do socialismo em Angola. O MPLA, uma vez definido 

como partido da vanguarda da classe operária angolana, congregou no seu projeto de 

governação os demais grupos sociais, de acordo com o seu interesse político, através da 

persuasão e da educação, apresentando-se como a única força política que representava e 

atendia aos interesses e valores de toda a sociedade angolana. Chamando para si mesma a 

soberania do Estado (que deve ser uma emanação do povo), quando dizia: “MPLA é o Povo e 

o Povo é MPLA”. Foi assim que obteve o consentimento “voluntário” e a anuência 

“espontânea”, garantindo, assim, a unidade do Estado independente, o que designava de 

“Unidade Nacional”, usando a terminologia política do próprio MPLA.  

A homogeneização política, no caso angolano, estava ligada à homogeneização cultural 

e vice-versa. Por outro lado, o processo de homogeneização, quer política quer cultural, era 

intrínseco ao processo de hegemonização política. Somente mantendo uma hegemonia do 

Estado se poderia pensar na sua homogeneização. Neste caso, os dois processos ocorrem em 

simultâneo, embora a hegemonização tenha tomado a primazia. Foi em primeiro lugar 

necessário consolidar o poder político, retirando da cena os demais partidos, e em seguida 

implementar o processo de homogeneização, através do qual se cria o todo nacional, com a 

ossificação das diferentes culturas– e, em simultâneo com a hegemonização, se procurava a 

construção do Estado-Nação. 

Embora o discurso político enfatizasse bastante a questão da aliança da “Classe 

Operária” (que não existiu em Angola, como já vimos) com a “Classe Camponesa” e “Os 

Intelectuais Revolucionários”, na República Popular de Angola a hegemonia da “classe” 

política dirigente não se fez acompanhar de um efetivo processo de homogeneização cultural. 

Um dos momentos que julgamos ter contribuído negativamente neste processo, conforme a 

nossa pesquisa, e considerando as concepções hegemônicas defendidas por Lênin (1970) e 

Gramsci (2001), foi o afastamento de uma camada fundamental da sociedade angolana, ou 

seja, a exclusão de um considerado grupo de intelectuais, de trabalhadores liberais e de 

religiosos, que não se identificavam nem com a linha política do partido MPLA nem, muito 

menos, com um “todo cultural nacional”, da maneira como se pretendia construir.  

Para a concretização do projeto de construção do Estado-nação, foi implementado um 

conjunto de políticas públicas de educação, voltado para este objetivo, como podemos ver: 
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- A formação de quadros no exterior fazia-se preferencialmente nos países do sistema 

socialista mundial. 

- Para suprir a escassez de docentes no país, foram incrementados convênios de 

cooperação com os países do sistema socialista mundial, com maior destaque para Cuba, 

Rússia, Alemanha do Leste (RDA), Bulgária e Vietnã, no domínio do envio para Angola de 

professores de diferentes níveis de ensino, incluindo o ensino básico. 

- Os manuais escolares eram elaborados com uma carga ideológica superior à 

componente científico-técnica. 

- A distribuição das instituições de ensino médio pelo país visava à harmonização da 

população e à criação de um espírito de unidade nacional. 

- Nos currículos escolares, foram introduzidas disciplinas que enalteciam os efeitos 

heróicos de uns (partidários do regime político) e “diabolizavam” os oponentes ao regime 

político. No ensino médio e superior, as disciplinas de Filosofia Marxista-Leninista, 

Economia Política do Socialismo e Comunismo Científico passaram a ter um caráter de quase 

obrigatoriedade para todos os cursos. 

- A seleção de alunos para o ingresso em determinados cursos, sobretudo, no exterior do 

país, carecia do aval favorável da estrutura partidária ou da juventude do partido. 

Toda a política pública da educação era influenciada de forma direta pelo projeto 

político de construção de uma sociedade socialista em Angola. Aliás, o próprio sistema 

educativo tinha sido elaborado nesta base assente nos princípios marxista-leninistas, dos 

quais, dentre as suas principais características, conforme os documentos oficiais do Estado, 

podemos destacar em primeira instância o fato de o regime político determinar que a 

soberania do Estado assentava no povo, e a educação deveria ser preocupação do próprio 

povo, através dos órgãos democráticos da administração local. Bem como a educação deveria 

ser um fator de unidade nacional, e não de discriminação de qualquer espécie. E, em segundo 

lugar, o mesmo documento referencia que a finalidade da educação deve ser o 

desenvolvimento integral do homem, visando à formação multifacética da pessoa humana, e 

ser vinculada ao trabalho produtivo socialmente útil – o que confirma a base filosófica 

marxista-leninista do sistema educativo implementado em Angola na Primeira República. 

Como bem enfatizou Mpinda Simão, qualquer Estado ou governo define as linhas do 

seu sistema educativo de acordo com a orientação política e ideológica do Estado, e em 
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Angola não seria diferente, o sistema educativo na Primeira República tinha uma carga 

ideológica muito grande, porque visava à construção do socialismo científico.
165

  

A implementação do sistema educativo na Primeira República teve como pressupostos 

históricos a herança pré-colonial dos povos de Angola, bem como herdou do sistema colonial 

a sua estrutura. Muito antes da efetivação da colonização portuguesa em Angola, os povos 

que habitaram este espaço geográfico praticavam uma educação natural, voltada para a 

manutenção das sociedades em todos os domínios, aquilo que a educação socialista chama de 

formação multifacética. A necessidade de garantir a continuidade das sociedades exigia das 

gerações mais antigas a transmissão às novas gerações do patrimônio intelectual acumulado. 

O sistema educativo na Primeira República tinha este pressuposto plasmado nos documentos 

oficiais: para além do respeito pela tradição, teve também como objetivo o resgate dos valores 

históricos, culturais, cívicos e morais perdidos durante o período colonial. Na sua efetivação 

prática, não cumpriu com este desiderato, como veremos mais adiante. 

Do ponto de vista político-social, o sistema educativo teve em consideração a 

estratificação social  das populações de Angola, tentando criar as possibilidade de 

implantação da escola em toda a extensão do país, de acordo com as necessidades sociais do 

Estado. Mais uma vez o sistema não cumpriu a sua tarefa, tendo se limitado às infraestruturas 

deixadas pelo sistema colonial numa primeira fase. Não foi por uma mera coincidência que, 

nos primeiros anos da independência de Angola, a distribuição por província do número de 

alunos matriculados nos cinco níveis do ensino não era muito diferente dos números 

apresentados nas estatísticas dos últimos três anos da colonização no País. Este fenômeno se 

explica pela razão de existirem mais escolas nas principais cidades do País e onde havia 

interesses coloniais ou vivia a população colonizadora. Depois da independência, a situação 

não se alterou. Foram nestas mesmas localidades que maior número de alunos existiu, porque 

também havia maior número de infraestruturas. Tanto é que, na vigência da Primeira 

República, apenas as cidades de Luanda, Huambo, Lubango tinham instituições de ensino 

superior, e muito mais tarde Benguela. 

Na Primeira República, a orientação da política educativa teve como base histórica a 

herança pré-colonial, a colonização portuguesa, as experiências no domínio da educação 

acumuladas pelo MPLA durante a luta de libertação nacional, e, como base política, a 

orientação socialista para o desenvolvimento político e econômico. O marxismo-leninismo, 
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como ideologia do Estado, foi a base filosófica, e não somente: serviu também para a 

orientação econômica e social. O contínuo desenvolvimento da ciência e tecnologia à escala 

mundial também se enquadrava nos princípios básicos da política educativa.
166

 Aqui estão 

todos os pressupostos que nortearam a implantação do sistema educativo em Angola entre 

1975 e 1992. 

Se o principal objetivo desse sistema educativo era a formação do “Homem Novo”, 

visando à construção do socialismo científico em Angola, terá o sistema educativo cumprido 

com esta tarefa? Não. Não cumpriu porque o socialismo em Angola não vingou. Estão na base 

desta compreensão vários fatores endógenos e exógenos: 

- O sistema educativo na Primeira República representou uma conquista do povo 

angolano na sua luta contra a colonização portuguesa. O novo sistema introduziu dois 

elementos fundamentais: a gratuitidade do ensino e a sua democratização. A obrigatoriedade 

do ensino primário e o acesso à escola para todos constituem os seus dois princípios 

fundamentais mais marcantes. Porém, como enfatiza Isaac Paxe, ao discutir o direito à 

educação em Angola, na Primeira República os fundamentos do sistema educativo 

implementado não dignificavam o estudante enquanto sujeito, uma vez que o sistema tinha 

como foco a formação ideológica dos cidadãos para o projeto do Estado socialista (PAXE, 

2014, p. 178). Segundo o mesmo autor, esta opção entrava em conflito com a necessidade de 

uma educação fundamentada no respeito pela cultura, pela história do sujeito. Embora os 

documentos oficiais façam menção a esse aspecto, na prática a idiossincrasia dos angolanos 

não era tida em conta. Os professores estrangeiros chegavam a Angola sem conhecer 

absolutamente nada da história e da cultura do País. Na maior parte de Angola, eram estes 

docentes estrangeiros que asseguravam a direção do processo de ensino e aprendizagem. 

Eram igualmente estes técnicos estrangeiros que elaboravam os programas das diferentes 

disciplinas escolares. Os conteúdos programáticos, embora desassociados de Portugal e mais 

angolanizados, o seu pendor ideológico estava mais voltado aos países do sistema socialista 

mundial do que à realidade social que se vivia em Angola. Ao serem na maior parte das vezes 

estrangeiros a elaborar os programas das disciplinas escolares, muitos conteúdos importantes, 

sobretudo relacionados à história e à cultura de Angola, ficavam de fora desses programas. 

Algumas vezes por ignorância, outras por simples omissão intencional, quer de conteúdos da 
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história política e social recente, quer do período pré-colonial, preservando interesses do 

regime político.  

- Havia primazia aos conteúdos universais, enaltecendo as vantagens e a suposta 

supremacia do sistema socialista mundial, em detrimento dos aspectos de um rico patrimônio 

cultural e da estratificação da sociedade angolana, atropelando um dos princípios 

fundamentais da educação, que consiste em formar primeiro o homem como sujeito, situando-

o culturalmente enquanto indivíduo e depois como membro de um grupo social, para depois 

se situar como um cidadão universal (PAXE, 2014). 

- A guerra civil que assolou o país na vigência da Primeira República (por sinal, o fim 

desta guerra é que marca o final da Primeira República) não permitiu o desenvolvimento da 

educação nas condições adequadas: falta de verbas para a educação, falta de escolas, pouco 

incentivo à profissão docente devido aos salários baixos, evasão escolar por parte dos alunos 

nos anos iniciais de escolarização, o êxodo rural e a superlotação das grandes cidades, o que 

superlotava também as salas de aulas. As condições precárias em que se realizava o processo, 

enfim, todo um conjunto de situações internas levou a uma má qualidade de ensino, em quase 

todos os domínios. 

A República de Angola herdou da colonização portuguesa uma realidade social que a 

caracterizava e distinguia das outras ex-colônias, pois tinha sua dinâmica interna e uma lógica 

de evolução própria; por outro lado, toda a herança colonial se procurava modificar por 

intermédio de ideais completamente diferentes da realidade angolana – embora tenha dado 

bons resultados em alguma parte do mundo, estas ideias não se coadunavam com a realidade 

da nova sociedade, pois algumas condições de implantação da sociedade socialista poderiam 

estar criadas, mas o contexto histórico de Angola era diferente. O que confirma a teoria de 

Karl Marx, segundo a qual “acontecimentos muito semelhantes, quando ocorrem em 

contextos históricos diferentes, não produzem os mesmos resultados, ou seja, produzem 

resultados diferentes”.  

No domínio externo, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o 

chamado “vento da democracia” que levou à derrubada do Muro de Berlim, em outubro de 

1990, e consequentemente o desmoronamento do sistema socialista mundial, sobretudo, na 

Europa, é o principal fato do fracasso em Angola do projeto da construção do socialismo.    

Mas nem tudo foi um fracasso. O socialismo não foi possível construir-se, mas os 

alicerces da construção de um Estado-nação foram lançados. Embora Angola seja até aos 

nossos dias uma nação em construção, o sistema educativo na Primeira República ajudou a 

minimizar as diferenças sociais, étnicas, regionais, raciais entre os angolanos. As divergências 
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políticas não foram e jamais seriam superadas, mas, em comparação com outros Estados de 

África, Angola apresenta-se como um Estado não fragmentado, política, étnica ou 

regionalmente falando. O sistema educativo jogou o seu papel de aparelho ideológico do 

Estado escolar (AIEE), não na reprodução das desigualdades sociais estabelecidas pela 

sociedade colonial, antes, pelo contrário, serviu para uma maior e melhor socialização de 

crianças e jovens.  

A escola passou a ser um espaço não apenas de um pequeno grupo de classes 

privilegiadas, mas um espaço social para todos sem distinção de raça, etnia, classe social etc. 

Foi na escola que as diferenças sociais aos mais distintos níveis passaram a se uniformizar na 

base do discurso ideológico da igualdade entre os angolanos. Longe de criar um fosso entre os 

angolanos de classes sociais diferentes, ela proporcionou a homogeneização cultural  e 

política de diferentes estratos sociais. A acessibilidade ao ensino e a sua democratização 

permitiu que cidadãos de origem sociais diferentes tivessem as mesmas oportunidades de 

formação, o que faz de Angola uma sociedade bastante complexa. Profissões liberais e nobres 

das sociedades modernas, tais como médico, advogado, piloto aviador, engenheiro, cujos 

profissionais, via de regra, em quase todas as sociedades têm origem nobre, em Angola é 

comum que estes profissionais tenham origens diametralmente opostas em todos os sentidos. 

Resultado de um sistema educativo democrático. 

Para a criação do sentido de nação, a guerra civil que assolou o país jogou um papel 

importante, ao obrigar uma mobilidade dos angolanos para toda a extensão do país, jogou 

papel fundamental no enfraquecimento de tendencias regionalistas, ora em defesa da 

soberania do Estado de arma em punho, ora na participação do cidadão no processo de 

reconstrução nacional nos diferentes domínios profissionais. Processo este que levou à 

fixação de muitos angolanos longe das suas regiões de origem – e aí formaram famílias e se 

identificaram mais com estas localidades do que com aquelas de onde são originários. 

Nos nossos dias assistimos a uma generalização excessiva e anacronismo na apreciação 

da Primeira República. É de certa forma um grave equívoco analisar o período que vai de 

1975 a 1992 utilizando juízos de valor da primeira década do século XXI. Quantos países 

africanos libertos da colonização europeia optaram pelo multipartidarismo no período em 

estudo? Ou mesmo aqueles que conquistaram as suas independências na década de 1960? 

Independentemente da via de desenvolvimento optada, todos criaram Estados unitários 

dirigidos por uma única força política, que detinha a hegemonia do Estado e da sociedade. 

O totalitarismo também foi imposto aos Estados europeus após a famosa crise 

econômica de 1929, e em outros após a II Guerra Mundial, quando se precisava de uma mão 
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forte para a recuperação econômica dos países saídos da crise e da guerra. Em Angola a 

situação não foi diferente. Tanto a herança pré-colonial quanto a colonial exigiam do regime 

político uma orientação única capaz de eliminar as querelas do regime político anterior, 

visando à satisfação de melhores condições de vida para a maioria da população. Dada a 

situação histórica do momento, o pluralismo político não era tido como uma solução válida 

para os problemas sociais dos angolanos. Para além disso, é nosso entendimento que o grau 

de consciencialização política dos principais dirigentes dos movimentos de libertação 

nacional não atingira a maturidade necessária para a aceitação da unidade nacional na 

divergência política. O contexto histórico regional e mundial contribuía para a não tomada 

desta consciência. A bipolarização do mundo contribuiu negativamente com a possibilidade 

de uma unidade nacional baseada na diversidade política. A construção da unidade nacional 

num Estado plurilinguístico e multiétnico era uma condição importante para a construção de 

um Estado-nação. Como instrumento ideológico do Estado, a educação jogou o seu papel e 

foi um papel fundamental neste processo de homogeneização e hegemonização política e 

cultural. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Alguns Manuais Utilizados pelo MPLA durante a Guerrilha (1964-1974). 
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Anexo 3. Alguns Manuais Utilizados na Primeira República (1978-1992). 
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Anexo 4. Fluxograma do Sistema Educativo na Primeira República. 
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