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Resumo 

SALIQUEVA, José. Formação de qualidade e aperfeiçoamento na relação do 
professor com o aluno da Escola Missionária São Paulo em Lobito-
Benguela/Angola: diálogos com Jean-Jacques Rousseau. Orientadora: Neiva 
Afonso Oliveira. Coorientador: Dirlei de Azambuja Pereira. 2020. 170 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. 

 

Pesquisar a abordagem social e transformadora em Rousseau (1712-1778), a partir 
das suas ideias, é o estudo proposto para esta dissertação. Inicialmente, é 
apresentada uma breve memória do pesquisador como aluno em outras escolas e 
como professor durante cinco anos na Escola Missionária São Paulo, do I Ciclo do 
ensino secundário (7ª , 8ª e 9ª classes), no Lobito-Benguela/Angola, como ponto de 
partida de inspiração deste trabalho. Diante do decréscimo na qualidade de ensino 
secundário da parte dos alunos, pelo déficit que trazem do ensino primário e 
verificando que há casos de debilidade ética e moral (corrupção), tal situação permite-
nos refletir sobre a melhoria da qualidade de ensino secundário, no Lobito e na referida 
escola. Cremos que Rousseau seria um pensador cuja teoria é adequada para pensar 
a situação educacional em Angola. Estabelecemos um diálogo com o filósofo, a partir 
das suas obras em geral, principalmente na obra Emílio ou Da Educação (1762), 
perspectivando o ensino de qualidade (formação de qualidade), do aluno, importante 
na vida como cidadão. Salientamos que Rousseau enfatiza a necessidade de tratar a 
criança como criança. Nesta perspectiva, acreditamos  como importante que a obra 
do pensador baseie nosso texto, trazendo suas contribuições, destacando o papel 
primordial da educação na sociedade, pois, se formos conscientes deste nobre valor, 
poderemos dizer que a educação na idade adulta, sem uma boa construção desde a 
base, não conseguirá atingir um resultado adequado, que seria formar o homem para 
a vida na sociedade, baseada sobre princípios e regras, deveres e direitos. Rousseau 
valoriza a família na educação da criança, exigindo a participação de todos os 
membros. A pesquisa bibliográfica sobre Rousseau, aliada às leituras de 
comentadores representou nossa escolha metodológica. Após o percurso pelas obras 
do genebrino, confirmamos nossas expectativas por melhorias na maneira de conduzir 
o processo de ensino e aprendizagem dos professores da Escola Missionária São 
Paulo em Lobito, Angola.  
 
Palavras-chave: Jean-Jacques Rousseau. Educação. Ensino de qualidade; Professor. 
Escola. 



Abstract 

 

SALIQUEVA, José. Quality formation and improvement in relation to teacher-
student relations in São Paulo Missionary School located in Lobito-
Benguela/Angola: Dialogues with Jean-Jacques Rousseau. Orientation: Neiva 
Afonso Oliveira. Co-orientation: Dirlei de Azambuja Pereira. 2020. 170 f. Dissertation 
(Masters’ Degree in Education) – Post-graduation Program on Education, Federal 
University of Pelotas, Pelotas, 2020. 

 

Researching the social and transformative approach of Rousseau (1712-1778), 
stemming from his ideas, is the proposed study for this dissertation. Although, a brief 
remembrance was made based on the researcher’s experience as a student in other 
schools and as a teacher for five years in São Paulo Missionary School, where he 
teached the first cycle of secondary education (7th, 8th and 9th grade classes), located 
in Lobito-Benguela/Angola, as a starting point concerning inspiration for this work. 
When met with the decrease in quality of Secondary Education when it comes to the 
students, due to lack-luster Primary Education and verifying that there is a moral and 
ethical debility (corruption), said situation allows us to reflect on the betterment of the 
quality of Secondary Education, both in Lobito and in the specified school. We believe 
that Rousseau would be a thinker whose theory is adequate for analysing the 
educational situation in Angola. We establish a dialogue with the philosopher, 
stemming from his works as a whole, mainly from Emile or On Education (1762), 
putting into perspective the student’s quality education (quality formation), something 
important in life as a citizen. Of note is Rousseau’s emphasis on the need to treat 
children as children. We believe it to be important to base our text in this perspective, 
incorporating its contributions in highlighting the primordial role that education plays in 
society, due to being conscious of this noble value, it is fair to say that education in 
adulthood, without proper foundation in youth, won’t be able to produce its proper 
results, which are preparing a human for life in a society based on rules and principles, 
duties and rights. Rousseau valorizes the family in the education of the child, 
demanding that both of them partake in it. Bibliographical research on Rousseau, aided 
by the perspective of commentators represented our choice of methodological 
process. After the analysis of the Genevan’s work, we confirmed our expectations for 
positive developments in the process of teaching and learning of the teachers of the 
São Paulo Missionary School in Angola. 

Key-words: Jean-Jacques Rousseau. Education. Quality teaching. Teacher. School. 
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1 Introdução 

 

O estudo proposto para a presente dissertação visa pesquisar a abordagem 

social e transformadora em Rousseau (1712-1778), a partir das suas ideias. Contudo, 

antes de traçar o objetivo que realmente interessa para nosso texto, importa fazer uma 

breve memória como aluno e professor no Lobito1-Benguela2/Angola, que é o ponto 

de partida que gera inspiração para este trabalho.  

No período de 1979 a 1984, aos cinco anos de idade, em ambiente estritamente 

famíliar e com vizinhos à volta, fui matriculado na iniciação (um ano de adaptação 

escolar), e depois no ensino primário ou básico, que correspondem a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

classes. Isso aconteceu numa escola protestante3, espaço de pluralidade social, no 

bairro do Caputo na comuna da Catumbela4, pertencente, naquele tempo, ao 

município do Lobito (ANGOP, 2017) e que foi promovida à categoria de município da 

Província de Benguela, desde 5 de outubro de 2011, através da Lei 32/11 (ANGOP, 

2014). Concordando com Rousseau (2004), dizemos que nessa idade, a criança deve 

ser educada para se adequar a diferentes lugares e objetos, tomando consciência de 

si, alargando o sentimento de identidade, reconhecendo-se como um indivíduo, e 

identificando outras pessoas. Isto é, há uma necessidade de conhecer a sociedade, 

para que, por meio dela, possa conhecer-se os homens (ROUSSEAU, 2004).  

Em Angola, o ensino primário é instituído de maneira gratuita e obrigatória. 

Constitui a base do ensino geral tanto para a educação regular como para a educação 

de adultos. É o ponto de partida para ascensão em outros níveis de ensino. Seus 

objetivos são: potencializar o aprimoramento da comunicação e da expressão; 

desenvolver as faculdades mentais; possibilitar o desenvolvimento do espírito estético 

com foco na criação artística; aprimorar hábitos e atitudes para a socialização; 

promover, por meio das práticas de educação física, as habilidades psicomotoras 

(BANDULA, 2014).  

                                                           
1  Lobito é um Município da Província de Benguela, em Angola. Localiza-se na costa do Atlântico. Tem 
3.648km² e cerca de 324.050 mil habitantes (CENSO, 2014). 
2  Benguela é uma província que fica situada no litoral centro de Angola e é constituída por nove 
Municípios. 
3  Escola percente à Igreja Evangélica (Protestante), que prestava serviço de educação como parceira 
do Estado angolano. Localizada no Bairro do Caputo (aquele ou o que pertence ou se refere a Portugal). 
4 Catumabela, comuna e sede do município da Catumbela,  na província de Benguela, em Angola, que 
ascendeu à categoria de município em 5 de outubro de 2011. 

 



16 

 

De 1985 a 1991, frequentei o ensino secundário (5ª e 6ª classes) e terciário (7ª 

e 8ª classes) respectivamente nas escolas Comandante Valódia5 e Saidy Mingas6, no 

município do Lobito, na Província de Benguela. Essas etapas do ensino visaram 

consolidar os conhecimentos e as habilidades adquiridas no ensino primário, 

necessários ao prosseguimento dos estudos em níveis de ensino e áreas 

subsequentes. Foram estes os primeiros passos da nossa vida acadêmica e, assim, 

começávamos a formar-nos e a mostrar em nós um tempo tão altivo e tão sensível 

(ROUSSEAU, 1988). 

Em 1992, ingressei no Seminário do propedêutico do Bom Pastor na Diocese 

de Benguela para frequentar o Ensino Médio. De 1994 a 2000, fiz os cursos de  

Filosofia e Teologia no Seminário Maior do Bom Pastor na Diocese acima referida. 

Em 2000, por escolha consciente e decisão segura (SOARES, 1991), ordenei-me 

diácono (1º grau do sacerdócio na Igreja Católica) e em 2001 ordenei-me padre (etapa 

que constitui o 2º grau). Como padre, trabalhei durante 12 anos na Pastoral da 

Criança, uma pastoral iniciada no Brasil, em 1982, pela saudosa Doutora Zilda Arns 

Neumann, médica pediatra. A Pastoral da Criança é um Organismo de Ação Social 

da CNBB e vai sendo adotada por outras Conferências, à medida que vai sendo 

implantada em outros países. E, no caso de Angola, já foi adotada como Organismo 

de Ação Social da CEAST. Tem como lema: “Eu vim para que todos tenham vida e a 

tenham em abundância” (Jo, 10,10). Trata-se de uma Pastoral que abrange 

essencialmente as áreas da educação e saúde.  

Em 2008, ingressei na função pública no setor da educação e fui designado 

professor de Português e Geografia na Escola Missionária São Paulo7, no município 

do Lobito, onde trabalhei até 2013, próximo ao período em que me preparava para os 

estudos no Brasil, em 2014. 

Pela experiência de cinco anos, como professor na referida Escola do I Ciclo8 

do ensino secundário, que compreende as 7ª, 8ª e 9ª classes, constatamos e 

                                                           
5 Nome atribuído a essa escola em homenagem ao Comandante Valódia, um herói nacional que lutou 
para a libertação colonial de Angola. 
6 Nome atribuído a essa escola em homenagem ao ex-Ministro da Finanças Saidy Mingas na era pós-
independência (1975 – 1977). 
7 É uma escola pertencente à Paróquia de São Paulo no município do Lobito, na província de Benguela 
em Angola, trabalhando  para o I e II Ciclos de ensino, em virtude da parceria do Estado com a   Igreja 
Católica na área da educação. 
8 O ensino secundário em Angola é constituido de dois ciclos, sendo o I Ciclo compreendendo a 7ª, 8ª 
e 9ª classes e o II Ciclo a 10ª, 11ª e 12ª classes. 
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analisamos, de modo geral, um decréscimo na qualidade de ensino secundário da 

parte dos alunos, e isso devido ao déficit que trazem do ensino primário. A nossa 

constatação focou-se extensivamente também nos professores destes dois níveis de 

ensino -  primário e secundário - que pela precariedade dos meios de trabalho e pelos 

problemas sociais e políticos, sobretudo a corrupção, não exercem afincadamente seu 

papel. Tal situação nos possibilita compreender, conforme Liberato (2014, p. 1003), 

alguns dos motivos pelos quais o sistema educativo em Angola enfrenta muitas 

“dificuldades que limitam não só seu desempenho, mas, sobretudo, sua valorização”, 

numa altura em que a educação devia assumir cada vez mais um papel de destaque, 

pois o reconhecimento da sua importância no processo de desenvolvimento está mais 

que comprovado (DELORS, 1996). 

O professor em Angola precisaria ser mais volorizado, e esse é um dos passos 

a conquistar com urgência para que os motive para o exercício da sua profissão. Os 

salários auferidos por eles, “independentemente do seu nível de habilitações”, são 

muito baixos para suas sobrevivências e  de suas famílias. Em contrapartida, muitos 

exercem outras profissões paralelas, para complementar os salários. Tudo isso para 

que possam viver “com alguma dignidade” (FERREIRA, 2005, p. 114). 

Nesse contexto de fragilidade ética e moral, há necessidade de se melhorar a 

qualidade de ensino secundário, visto que esta vulnerabilidade enfraquece a formação 

de qualidade dada aos alunos por muitos professores do município do Lobito em 

Benguela, e os da Escola Missionária São Paulo do I Ciclo não são exceção. Os 

professores são profissionais cedidos pelo Estado a partir da província de Benguela 

para trabalharem na referida escola. 

Olhando para este quadro, depois de ser professor, mergulhado na realidade 

educacional e após o trabalho de muitos anos da Pastoral da Criança, pensamos que 

vale investir na educação do infante. E cremos que Jean-Jacques Rousseau seria um 

pensador cuja teoria é adequada para pensar a situação educacional em Angola. Por 

isso, queremos estabelecer um diálogo com o filósofo do século XVIII, a partir das 

suas obras em geral, principalmente na obra Emílio ou Da Educação (1762), 

perspectivando o ensino de qualidade (formação de qualidade) do aluno, importante 

na vida como cidadão, no Lobito-Benguela/Angola.  

Salientamos que Rousseau enfatiza a necessidade de tratar a criança como 

criança. Nesta perspectiva, acreditamos como importante que o referido aporte teórico 

fundamente nosso texto, trazendo suas contribuições, destacando o papel primordial 
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da educação na sociedade, pois consciente deste nobre valor, vale dizer que a 

educação, na idade adulta, sem uma boa preparação desde a base não será possível 

ter um resultado adequado, que é formar o homem para a vida, vivendo numa 

sociedade firmada sobre princípios, regras, deveres e direitos (MOSER; CHARLES, 

2018). Para o filósofo escolhido, a criança não deve ser tratada como um ser adulto. 

A proposta pedagógica, a ela dirigida, precisa considerar o respeito às necessidades 

e atividades da criança para o curso natural do seu desenvolvimento, afirmando que 

a sua educação começa a partir do nascimento; e quanto mais for educada, maior 

será a possibilidade de tornar-se um ser humano íntegro (ROUSSEAU, 2004). Neste 

sentido, no âmbito da educação, conforme Moser e Charles (2018, p. 234), “nenhuma 

mudança poderia ter sido mais revolucionária do que a rousseauniana”. Outra razão 

da escolha de Rousseau para o nosso trabalho, é por causa da valorização da família 

na educação da criança. Diante das mães que “desprezavam os primeiros deveres 

que a natureza lhes confiava”, que era cuidar de seus filhos e não o faziam, “deixando-

lhes a cargo de outras mulheres” (MOSER; CHARLES, 2018, p. 237), Rousseau 

criticou, com ênfase, o referido comportamento: 

 

Não há quadro mais encantador do que o da família, mas um só traço mal 
feito desfigura todos os outros. Se a mãe tiver pouca saúde para dar leite, o 
pai terá ocupações demais para ser preceptor. Os filhos, afastados, dispersos 
nas pensões, nos conventos, nos colégios levarão para os outros lugares o 
amor da casa paterna (ROUSSEAU, 2004, p. 22). 

 

Diante dessas situações, o autor do Emílio “apresentou o quadro da família 

(mãe e pai) como agente importantíssimo na educação das crianças, no qual cada um 

tem seu papel a ser cumprido” (MOSER; CHARLES, 2018, p. 237), exigindo a 

participação de ambos. Assim, “Rousseau apresentava o quadro familiar como algo 

encantador” (MOSER; CHARLES, 2018, p. 237). 

Por outro lado, a obra Emílio ou Da Educação discute temáticas que, no campo 

político e filosófico, contemplam as relações estabelecidas entre os seres humanos e 

corpo social, e, na contemporaneidade, é vista como uma pedagogia de ensino. São 

demonstradas, através do seu arcabouço teórico, as possibilidades de manutenção, 

pelos seres humanos, daquilo que Rousseau denominaria como bondade natural 

mesmo sendo integrante de uma sociedade com problemas éticos, como é o caso de 

Angola. A teoria do filósofo seria ideal para o país, não só porque propõe, por meio da 

apresentação de uma concepção formativa, um modelo educacional em que o homem 
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natural tivesse a oportunidade de se relacionar com a estrutura social assentada em 

valores inapropriados no campo da ética (BOYD, 1911), mas porque o jovem Emílio e 

seu tutor demonstram quais são os princípios fundantes no processo educativo do 

cidadão. Na obra Emílio ou Da Educação há indicações em como desenvolver o 

projeto formativo das crianças (JIMARK, 1983). Se Emílio serviu como inspiração, no 

contexto da Revolução Francesa (1789-1999), para a produção de um modelo 

educacional para a nação (BLOCH, 1995), pensamos que muito pode contribuir para 

o sistema educativo angolano, como mostraremos ao longo do texto. 

Para isso, a pesquisa bibliográfica constitui a metodologia do trabalho com 

leitura e apreciação dos seus livros e escritos de seus comentadores, ressaltando seu 

pensamento pedagógico, com o esforço de oferecer uma resposta de formação à 

sociedade do seu tempo. Salientamos que, depois da qualificação do presente 

trabalho dissertativo, e acolhendo as contribuições da banca, conversando com os 

orientadores, achamos por bem alterar alguns elementos e acrescentando outros ao 

nosso tema e objetivos anteriores. Destarte, a nossa dissertação tem como objetivo 

perspectivar a formação de qualidade e aperfeiçoamento na relação do professor com 

o aluno da Escola Missionária São Paulo em Lobito-Benguela/Angola através de 

diálogos com Jean-Jacques Rousseau. Para fazermos isso, desenvolvemos dois 

objetivos específicos que constituem os títulos dos capítulos IV e V: buscar o 

referencial pedagógico de Rousseau, para refletir sobre a realidade educativa no 

Lobito-Benguela/Angola; conscientizar o professor da relevância da qualidade de 

ensino (formação de qualidade), para o aluno da escola missionário São Paulo, 

dando-lhe suporte reflexivo na vida como cidadão, dialogando com a obra 

rousseauniana. 

Depois do percurso pelas obras do genebrino, cremos que a elas 

corresponderam nossas expectativas para melhorias positivas na maneira de conduzir 

o processo de ensino dos professores da Escola Missionária São Paulo no Lobito, 

visando que a formação do educando potencialize, assim como referenciado por 

Thomaz e Oliveira (2009, p. 23), um progresso qualitativo, “não só em relaçã ao saber 

sistematizado, mas em sua formação enquanto ser humano, que pensa, se relaciona, 

interage e busca soluções para os problemas, visando uma melhor convivência na 

sociedade atual”, como genuíno cidadão, em todo tempo e lugar, com respeito aos 

direitos dos demais seres humanos, sabendo lutar pelos seus e tendo consciência 

deveres que lhe competem (THOMAZ; OLIVEIRA, 2009). Acreditamos que é sempre 
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oportuno observar que o processo educativo desenvolve-se nos diferentes grupos 

sociais em que os sujeitos estão inseridos, entre eles, a família e a escola. A 

dissertação é composta, além da Introdução, por quatro capítulos, sendo eles: 

2 Angola: localização geográfica, características sociopolíticas, econômicas e 

culturais; 

3 Atual organização do sistema de educação em Angola; 

4 O referencial pedagógico de Rousseau para refletir sobre a realidade 

educativa no Lobito-Benguela/Angola; 

5 Conscientização do professor, da relevância da qualidade de ensino, para o 

aluno da escola missionário São Paulo, dando-lhe suporte reflexivo na vida como 

cidadão: diálogos com Rousseau. 

É a partir dessa visão que vamos refletir sobre o ensino no Lobito, na província 

de Benguela e, considerando o contexto em análise, abordar o ensino em Angola, 

uma terra rica em recursos naturais. Os dados sócio-econômicos, territoriais, culturais 

e políticos a respeito de Angola serão abordados a seguir. 
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2 Angola: localização geográfica, características sociopolíticas, econômicas e 

culturais 

 

Não é possível falar da República de Angola sem mencionar a África, ainda que 

resumidamente. A África (veja os anexos A e B) é, em extensão, o terceiro contintente 

da terra e o segundo em quantidade populacional, com cerca de um bilhão de 

pessoas. Sua população é constituida de povos negros, a África Negra, e povos 

Brancos, a África Branca. Possui cinquenta e quatro países independentes, entre 

esses, Angola (BEZERRA, 2020). Trata-se de um continente também conhecido como 

sendo terra de conflitos armados e não só devido aos fatos históricos, mas a outras 

razões de ordem econômica, étnica e religiosa. Nkondo9 afirma que: 

 

Antes da Conferência de Berlim (Alemanha) de 1885, a África era subdividida 
em nações verdadeiras, cada uma das quais habitada por pessoas de 
ascendência comum. Infelizmente, as potências ocidentais participantes da 
referida Conferência subdividiu o Continente Africano em países actuais, na 
ausência dos donos das terras. Essas fronteiras “artificiais” atendiam aos 
interesses das potências coloniais, que queriam apropriar-se dos recursos 
naturais do continente, desprezando a diversidade de culturas e incitando 
disputas entre tribos rivais. As novas fronteiras jogaram a África em uma 
situação de constante tensão - mesmo pós-independência -, marcada por 
guerras civis, golpes de estado e conflitos étnicos e religiosos. 

 

Angola (veja o Anexo C) é um país que está situado na costa ocidental da África 

(ROQUE, 2000) ao Sul do Equador, entre os paralelos 4º 22’ e 18º 02’ Sul e os 

meridianos 11º 41’ e 24º 05’ Leste e ao Norte do Trópico de Capricórnio. O País é 

limitado ao Norte pela República do Congo (Brazzaville), ao Nordeste pela República 

Democrática do Congo (Kinshasa), ao Leste pela Zâmbia, ao Sul pela República da 

Namíbia e ao Oeste pelo Oceano Atlântico. O Enclave de Cabinda (caso polêmico até 

os dias atuais) integra o território de Angola ao Norte (veja o Anexo D). O país possui 

uma área de 1.246.700 km², sendo 1.650 km de fronteira marítima. Já a fronteira 

terrestre é de 4.837 km (PETERSON, 1983).  

Segundo a análise estatística apresentada no censo de 2014, Angola possui 

uma população de 25 milhões de habitantes, sendo 11,8 milhões do sexo masculino 

(48%) e 12,5 milhões do sexo feminino (52%). Sua densidade populacional é de 20 

                                                           
9 Informações publicadas no site ILABANTU - Instituto Latino Americano de Tradições Afro Bantu 
(Disponíveis em: http://ilabantu.inzotumbansi.org/cultura-e-tradicao-bantu/). 
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habitantes por km2. Num universo de 18 províncias (que correspondem aos Estados 

no Brasil), administrativamente falando, Luanda é a capital e a cidade mais populosa 

de Angola, com 6,5 milhões de residentes, o que corresponde a 27% do total do país.  

É também a província com maior densidade populacional (347.6 habitantes por km2) 

e o principal porto e centro econômico angolano. As informações socializadas “pelo 

INE de Angola mostram ainda que 62% da população reside em áreas urbanas” 

(ANGONOTÍCIAS, 2015). O crescimento da população projeta-se em 3.1% (ANGOP, 

2018). 

   Ao longo de muitos séculos, o território angolano foi sempre habitado, 

acolhendo pessoas em migração vindas de outras partes do norte do Continente 

africano, os Bantu10. A palavra bantu é derivada da palavra ba-ntu, formado por ba 

(prefixo nominal de classe) e nto, que significa pessoa ou humanos (FERREIRA, 1986, 

p. 230). “Aplica-se a palavra sem ‘s’ (plural) porque o termo original africano – bantu - 

já significa um coletivo de seres humanos” (GRUPO NZINGA). 

Os Bantu são povos que migraram do norte para o sul do continente por volta 

dos séculos X e XII, oriundos, possivelmente, dos Camarões (país situado na África 

Central)  e do sudeste da Nigéria (igualmente um país situado na África Central), que, 

em torno do ano  2000 a.C., na floresta equatorial da África Central, iniciaram a 

ampliação de seus territórios. Posteriormente, ao redor do ano 1000, em direção ao 

leste, acontece uma segunda expansão, essa de maneira mais veloz. A terceira fase 

de expansão realiza-se rumo ao sul da África e, evidentemente, a Angola (ILABANTU, 

2015). São grupos etnolinguísticos integrados por Quicongo (Kikongu), Quimbundo 

(Kimbundu), Lunda-Quioco (Lunda-Tshokwe), Umbundo (ou Ovimbundu), Ganguela 

(ou Ngangela), Nhaneca-Humbe (ou Nyaneka-Lumkumbi), Ambó (ou Vaambo 

também designado Xikwanyama), Herero (ou Tjiherero), Xindonga (ou Oshindonga), 

que se fundamentam em diferenças de ordem linguística existentes entre os diversos 

grupos. Dessas línguas, as principais utilizadas em Angola são o Umbundo 

(Umbundu), o Quimbundo (Kimbundu), o Quicongo (Kikongo), o Tshócue (côkwe), o 

Ganguela (Nganguela) e o Cuanhama (Kwanyama)  (REDINHA, 1975) - (veja o Anexo 

E). 

Em 1482 (Séc. XV), as caravelas do Reino de Portugal, comandadas pelo 

                                                           
10 Os Bantu são povos de raça negra que conservam a identidade e a unidade  de comunidades 
culturais com civilização comum. 
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navegador português Diogo Cão11, chegaram em Angola, começando assim o 

processo de colonização portuguesa e, consequentemente, a habitação de brancos 

no território nacional.  

Segundo Menezes (2000), chegados no auge da colonização, dos 7.000.000 

de habitantes em Angola, 280.000 eram brancos e, na véspera da independência, 

totalizavam 340.000 no geral (MENEZES, 2000, p. 410). Desse número, havia 3% de 

mestiços, distribuídos em diversas partes do país, sendo as províncias de Luanda a 

capital e Benguela com maior concentração. Observamos que as conquistas 

territoriais foram até o século XIX. Contudo, a posse, pelos portugueses do território 

atual de Angola, somente obtida na década de 1920 (PÉLISSIER, 1977). Eles se 

mantiveram, praticamente, circunscritos à zona do litoral entre Luanda, Benguela e 

Namibe, tendo esses pontos na costa angolana como uma essencial função no 

comércio Atlântico de escravos. Até o ano de 1830, cerca de mais de um milhão de 

angolanos foram vendidos como escravos para outros países. O Brasil foi um destes, 

assim como as Caraíbas e a América do Norte (MILLER, 1996).  Após a 

independência, quanto à composição racial, dados oficiais indicam redução do 

número de brancos em Angola (KAVAYA, 2006). 

Angola é independente desde 11 de novembro de 1975, depois da colonização 

portuguesa, e sua língua oficial é o português. De acordo com Freitas (s/d), mesmo 

com a “conquista da autonomia política”, em Angola, “a luta que antes era contra a 

ocupação portuguesa tornou-se uma guerra civil”. As divergências políticas, devido à 

proclamação da independência mal efetuada e gerenciada, deram início a uma guerra 

fria e civil (1975-2002) que, segundo Kavaya (2006), foi: 

 

Alimentada de um lado pelos russos, com assessoria técnica, formação 
política e ideológica, fornecimento do material letal – armas, minas anti-
pessoal e anti-tanque semeadas no solo angolano, aviões de guerra e 
desembarque militar alimentada também pelos cubanos, com soldados de 
infantaria regular e motorizada e, mais tarde pelo Brasil, com o fornecimento 
de aviões e outro material letal não identificado do lado do MPLA-PT, e do 
outro lado, pela África do Sul com soldados bem treinados para matar, os 
Búfalos, exército regular e especializado e material  letal alimentada pelos 
Estados Unidos da América com técnica bélica sofisticada, equipamentos de 
telecomunicações, mísses antiaéreos de longo alcance, e pela China com as 
técnicas e táticas militares, do lado da UNITA (KAVAYA, 2006, p. 47). 

                                                           
11 Diogo Cão era um navegador português (século XV). Entre suas funções, foi escudeiro e, 
posteriormente, Cavaleiro da Casa do Infante D. Henrique. Foi designado por D. João II de Portugal a 
algumas expedições. Fez duas viagens para a costa sudoeste africana, entre os anos de 1482 e 1486, 
conforme informações registradas em sua biografia. 
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A guerra foi realizada entre o Movimento Popular de Libertação de Angola 

(MPLA), a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e a Frente 

Nacional para a Libertação de Angola (FNLA) (veja o Anexo F). Quanto ao número de 

soldados cubanos, segundo Silva (2002), estima-se que 50.000 estiveram em Angola 

(SILVA, 2002, p. 35). A guerra destruiu totalmente o país (veja os anexos G e H ) de 

modo que, ainda hoje transcorridos dezoitos anos de paz, encontram-se fortes 

vestígios de um passado triste cujas consequências funestas refletem-se atualmente 

no seio do seu povo. O indignante ainda era ver que muitos países já ricos, pelo 

princípio de falsa solidariedade, intervieram no conflito de Angola para explorar os 

seus recursos naturais, de modo especial, o petróleo e os diamantes, em detrimento 

da miséria dos angolanos (KAVAYA, 2006). 

   Quanto à cultura, segundo Nkondo (2011), na África, todos os atuais países, 

exceto a Somália, são multiétnicos e multiculturais. O Bantu, sendo grupo 

etnolinguístico, é formado por sujeitos que possuem origem étnica - “pessoas que têm 

uma herança sociocultural comum, como uma língua e tradições” -, uma origem tribal  

- “conjunto humano que reúne várias famílias sob a autoridade de um mesmo chefe e 

num espaço territorial dado” -, uma origem clânica - “pessoas que têm um ancestral 

comum” e uma linhagem (uma descendência) (NKONDO, 2011). Os angolanos 

possuem, cada um, a sua etnia, a sua tribo, o seu clã e a sua linhagem de origem e 

uma descendência. Ou seja, os povos de ascendência comum constituem etnias; as 

etnias subdividem-se em tribos, as tribos em clãs e estes em linhagens. Assim, “cada 

etnia representa uma nação” (NKONDO, 2011). Por isso, em “Angola, não existe uma 

Nação angolana, mas sim nações angolanas, assim como culturas angolanas. Uma 

cultura angolana não existe”. Isso porque “cada etnia representa uma nação e tem a 

sua cultura própria. Uma identidade cultural angolana ainda não existe, temos 

identidades culturais de Angola” (NKONDO, 2011).  

Salientamos  que, mesmo com a  diversificação cultural, os povos de Angola 

possuem traços e padrões “culturais comuns ou aproximados” (NKONDO, 2014) 

relativamente às línguas, nomes, alimentos, modo de comer (comer com as mãos), 

modo de danças e cânticos (que podem manistestar momentos de alegria ou tristeza), 

modo de criar os filhos pela moral cívica das suas culturas, o respeito pelos mais 

velhos que é obrigatório, vestimentas femininas sóbrias, casamento tradicional, que é 

o mais importante (“dá ao marido a categoria de genro”) (NKONDO, 2014). Ainda 
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conforme Nkondo (2014): 

 

Sem cumprir os deveres, sem as “famílias” da mulher comer e beber para a 
sua filha, o homem pode viver anos com ela e fazer tantos filhos, ele é solteiro 
e não é considerado “genro” e nem tem poderes sobre estes (mulher e filhos). 
São os responsáveis pela mulher que dão os poderes ao genro sobre sua 
esposa e seus filhos. [...] O incesto é proibido. [...] Um casamento só se 
realiza com o acordo dos pais [...]. 

 

Em Angola, a cultura entende-se como o processo que tem a ver com a vida, 

com a oralidade, fala, escuta e relato: “É uma cultura própria e autêntica porque abarca 

todos os aspectos da vida e fixou no tempo as respostas às interrogações dos 

homens” (ALTUNA, 1993. p.33). Então, para Kavaya (2005, p. 09-10),  referenciado 

em (LUKAMBA, 1981, p. 23-24), a cultura para o povo bantu é “‘relação’, 

‘comunicação’, ‘comunhão’ com tudo e com todos, ‘convivência’, e ‘autêntica 

reciprocidade’”. 

Relativamente aos traços culturais bantu, interessa ressaltar a questão da 

família tradicional que, além da família nuclear ou elementar (constituída pelo pai, pela 

mãe e pelos filhos), que é o modelo característico do mundo ocidental moderno, em 

Angola, há também família poligâmica composta por mais de um núcleo conjugal, 

tendo um progenitor comum, sobretudo do sexo masculino, que os une numa família 

mais ampla. Distingue-se aqui, a família poligâmica, composta de um homem, suas 

mulheres e seus filhos: essa é a forma mais comum de poligamia encontrada em 

Angola. Em alguns casos, todos socializam a mesma casa e mantêm, entre si, fortes 

laços afetivos. Em outros, várias esposas vivem em casas separadas próximas ou 

distantes umas das outras. Realçamos, ainda, que dentro da família poligâmica, em 

alguns casos, a primeira mulher possui privilégios sobre as demais e assim deve ser 

respeitada e obedecida pelas outras e seus filhos (SILVA, 1999) (veja o Anexo I). 

 O relevo angolano, segundo Jesus (2018) e o site DHNET, “é caracterizado 

por uma série de planaltos que do interior descem para leste e sudeste e da faixa 

litoral para o oceano”. Pode ser dividido em três compartimentos principais. O primeiro 

corresponde à planície costeira, que é variável pela extensão. Ainda conforme Jesus 

(2018), no “norte do país, nas proximidades de Luanda, chega até 200 km”. Na região 

central, ao redor da província de Benguela, há uma redução para cerca de 25 km 

(JESUS, 2018). O segundo compartimento, a leste, corresponde às escarpas 

abruptas. Com início nelas, “elevam-se planaltos acidentados, dentre os quais o mais 
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expressivo é o Planalto do Bié, onde a altitude supera facilmente os 1.500 metros, 

atingindo seu ápice no Monte Moco”, na província do Huambo com 2.600 metros, 

sendo o ponto mais alto de Angola (JESUS, 2018). Observamos que o “planalto 

central angolano inclina-se gradualmente para o centro do continente, onde marca o 

terceiro compartimento do relevo do país” (JESUS, 2018). 

No território angolano há “uma importante diversidade” no clima, “resultante da 

conjugação da latitude com o tipo de relevo, os efeitos da corrente oceânica fria e o 

fator da continentalidade” (DHNET). Possui um clima tropical ao Norte e subtropical 

ao Sul, “sendo temperado nas zonas de maior altitude” (DHNET). Duas estações 

distintas são percebidas: uma quente (novembro a abril), em que a pluviosidade é 

maior, e outra úmida, mais fria e seca denominada cacimbo (maio a outubro) 

(DHNET). Quanto à pluviosidade, o norte do país apresenta um clima tropical típico, 

com índices pluviométricos elevados, como é o caso de Cabinda que tem cerca de 

1.800 mm anuais de chuva (JESUS, 2018). No centro e no interior do país, os índices 

pluviométricos são também elevados, como no Huambo, no Planalto de Bié, que 

recebe cerca de 1.450 mm anuais de chuva (JESUS, 2018). Nas “regiões de planaltos 

mais baixos no leste do país, predomina um clima subtropical com verões quentes” 

(JESUS, 2018). Na costa, “a situação se altera profundamente”, pois o “clima com 

bons índices pluviométricos dá lugar a um ambiente seco” (JESUS, 2018). 

Quanto aos recursos hídricos, a maioria dos rios nascem na região do planalto 

central angolano que servem como os divisores substanciais de águas do país. A 

maior parte dos rios seguem a Oeste para o Oceano Atlântico, a Norte para o Rio 

Congo ou para a região sudeste onde penetram o interior do continente africano. 

Destacam-se, neste contexto hidrográfico, dois rios principais que deseguam no 

Oceano Atlântico: o Kwanza e o Kunene. O rio Kwanza, maior rio de angola, com um 

enorme aptidão para a geração de energia elétrica, tem cerca de 1000 km2 de 

extensão, nasce em Mumbué, município do Chitembo na província do Bié, no planalto 

Central de Angola. O seu curso apresenta uma imensa curva para o Norte e para o 

Oeste, antes de desaguar no Oceano Atlântico, na Barra do Kwanza, ao Sul de 

Luanda. “O rio Cunene nasce também na região central do país, seguindo sentido Sul, 

até dobrar bruscamente em sentido oeste, marcando a divisa entre Angola e a 

Namíbia” (JESUS, 2018) (veja o Anexo J).  

O país possui uma diversidade imensa de recursos naturais. E o subsolo 

constitui um mosaico com riquezas minerais. Além do petróleo e dos diamantes, há 
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também o ferro, manganês, cobre, prata, platina, ouro, fosfato, granito, mármore, 

urânio, quartzo, chumbo, zinco, tungstênio, estanho, flúor, enxofre, feldspato, 

caulim,mica, asfalto, o gesso e talco. Os recursos florestais são riquezas de ordem 

diversa e estão situados principalmente em Cabinda, na floresta de Mayombé12. 

Segundo José Pedro Morais, então Ministro angolano das finanças: 

 

Angola, além do petróleo, dispõe de outros importantes recursos naturais e 
factores de produção ainda por explorar, tais como as imensas extensões de 
terras aráveis, as importantes reservas de minerais sólidos, o potencial 
hidroeléctrico, a pesca, os parques naturais e turísticos e uma abundante 
força de trabalho (MACAUHUB, 2006). 

 

Quanto à atividade econômica de Angola, podemos dizer que é formada pela 

indústria extrativa, sobretudo do petróleo e diamantes, e também agropecuária, com 

realce para a criação de gado bovino, suíno e caprino, aves e, em relação ao cultivo 

de produtos agrícolas, mesmo durante a guerra e depois da desminagem dos campos, 

destacam-se a batata doce, batata rena, feijão, mandioca, milho, feijão frade, quiabo, 

massambala, massango, arroz, hortícolas. A pesca e a indústria manufatureira são 

outras atividades integradas na economia. 

Terminada a guerra civil, em 2002, a economia angolana atingiu taxas 

importantes de crescimento, sustentadas, em especial, pelas suas exportações de 

petróleo, como afirmamos acima. O país possui significativas reservas de petróleo, 

gás e diamantes da África. Porém, ainda não é um país autossuficiente em produtos 

refinados. E, além disso, necessita diversificar sua economia para outros setores não 

petrolíferos. Prova disso foi quando se verificou o declínio do preço do petróleo no 

mercado internacional. E, a propósito, em seu discurso, o Presidente da República 

João Manuel Gonçalves Lourenço, no dia 16 de outubro de 2017, declarou que o país 

estava numa situação difícil em termos econômicos e financeiros, pois registrou um 

crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) praticamente nulo, de 0,1% em 2016, 

e disse ainda que a taxa de inflação acumulada rondava os 42%, como crise resultante 

da queda do preço do petróleo no mercado internacional. Frente ao cenário 

apresentado, o Presidente se responsabilizou em avançar com o programa da 

diversificação da economia, criando condições para se investir seriamente na 

                                                           
12 Mayombé é um território geográfico que pertence à África Ocidental, constituído por montanhas do 
Rio Congo ao até o sul do rio Kouilou-Niariopelo norte. A citada região abarca uma parcela da República 
Democrática do Congo, de Angola (província da Cabinda), da República do Congo e ainda do Gabão. 
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agricultura familiar e na indústria transformadora, condutores do bem-estar das 

famílias. Nesse sentido, a análise feita pelo Banco BIC13, em 2014, oferece-nos a 

seguinte constatação e visão para o futuro: 

 

A agricultura de subsistência constitui o principal recurso para a maioria da 
população. Ocupando cerca de 85% da força laboral, representa menos de 
10% do (PIB) total e metade do respetivo consumo advém da importação de 
alimentos. […] Progressivamente, com a diversificação e densificação dos 
setores produtivos não-petrolíferos, a economia angolana caminhará para a 
fase efficiency-driven (orientado para a eficiência), desejavelmente 
ancorando a subida do salário médio, atualmente no limiar da pobreza, ao 
incremento da produtividade desses setores. Nesta transição, é expectável 
que a produtividade marginal do capital, quer físico, quer humano, incentive 
a otimização dos recursos, e se oriente por critérios de custos de 
oportunidade, envolvendo uma melhoria na qualidade da governação e 
administração pública, e a criação de um ambiente mais favorável a uma 
maior abertura ao investimento privado e à qualificação massiva dos recursos 
humanos. Esta orientação proporcionará um melhor desenvolvimento e 
alargamento das nascentes classes médias, reduzindo o fosso das 
desigualdades de rendimento e criando a sustentabilidade necessária para o 
crescimento económico (BANCO BIC, 2014, p. 04-06). 

 

É interessante “considerar que o desenvolvimento da agricultura familiar nos 

últimos anos tem sido uma iniciativa assumida por muitos governos como políticas 

públicas para fazer face aos desafios de desenvolvimento social e econômico” 

(QUITARI, 2015, p. 235). Um estudo recente de Lamarche (1993) refere “que 

independentemente da situação sociopolítica, em todos os países de sistemas 

económicos capitalistas, a produção agrícola, em maior ou menor escala, repousa 

sempre sobre a produção familiar” (QUITARI, 2015, p. 237). Lamarche (1993) “sugere 

que a produção agrícola familiar existe em todo o mundo”, mas ressalta “que esta 

assume diferenças de escala em cada sociedade” (QUITARI, 2015, p. 237). Dessa 

maneira, as “iniciativas para o desenvolvimento da agricultura em Angola vem-se 

configurando por uma opção de mercado e com forte estímulo para a presença do 

capital na agricultura” (QUITARI, 2015, p. 252). Assim, “a aposta no modelo de 

agricultura familiar constitui actualmente uma questão de soberania alimentar, 

sobretudo quando adotados com respeito ao princípio da autonomia, em termos da 

escolha do tipo e da diversidade da produção” de acordo com a base alimentar local 

em consonância à estrutura alimentar do lugar (QUITARI, 2015, p. 253). A promoção 

da agricultura familiar visa o combate da pobreza e fortalece a estratégia nacional de 

segurança alimentar e potencializa a promoção da mulher rural no período pós-guerra 

                                                           
13 O Banco BIC é um banco privado angolano. 
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civil (QUITARI, 2015, 253-254 ). 

Quanto à questão de fé em Deus, o fervor religioso em Angola é maior. A 

população angolana, em seu número mais expressivo, é adepta a uma religião cristã 

ou orientada pelo cristianismo (HENDERSON, 1990). 

No país existem cerca de 1000 religiões organizadas atualmente em igrejas ou 

formas análogas (VIEGAS, 2008). A maioria da população está ligada à Igreja Católica 

(mais de 12.000.000), cerca da quarta parte às igrejas protestantes (baptistas, 

metodistas, congregacionais, protestantes reformados e luteranos). A estas igrejas 

acrescentam-se as adventistas, igrejas pentecostais e a Igreja Unversal do Reino de 

Deus (IURD), de influência brasileira. Há, também, as igrejas kimbanguistas, 

originárias no Congo-Kinshasae tocoista de origem angolana (PAXE, 2009). No país 

há de 1 a 2% de muçulmanos sunitas, que praticamente são imigrantes de outros 

países, vindos sobretudo da África Ocidental (INE, 2016; SOUZA, 2017). A tabela 

abaixo apresenta uma panorama das religiões em Angola: 

 

Tabela 1 - Religiões em Angola (percentagem) 2015 
 

Religiões Percentagem  

Catolicismo 56,4%  

Protestantes 37%  

Religiões tradicionais africanas 4,4%  

Outras religões 1,1%  

Sem religião/ateu 1%  
 
Fonte: Construída pelo pesquisador com base nas informações disponibilizadas no site The Arda - 
Association of Religion Data Archives14. 

 

 

Em continuidade à exposição do contexto angolano, passaremos a refletir 

sobre a história educativa do país. 

 

2.1 Angola, história educativa 

 

A apreensão aprofundada de um determinado contexto somente torna-se viável 

mediante a relação dialética entre o passado, o presente e o futuro. Segundo Graça 

(2005 , p. 47), “só é possível compreender plenamente uma situação num dado 

                                                           
14 Para maiores informações, acessar a investigação Largest Religious Groups (Angola) – Maiores 
Grupos Religiosos (Angola) - publicizada no site The Arda - Association of Religion Data Archives: 
http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_7_1.asp. 
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presente, se neste for integrado quer o passado quer o futuro”. Falar da dimensão 

histórica educativa de Angola implica abordá-la por vários períodos, tal como a seguir. 

 

2.1.1 Período pré-colonial 
 

Os portugueses chegaram pela primeira vez em Angola no Século XV, mais 

precisamente no ano de 1482, à foz do rio Congo, conhecido ainda como rio Zaire, 

segundo maior rio de África depois do rio Nilo, com uma extensão total de 4.700 km, 

primeiro da África e o segundo do mundo em quantidade de água (CIA WORLD 

FACTBOOK, 2017). Estes, quando em Angola chegaram, se depararam com um 

conjunto de Estados africanos que comandavam o território. Por meio do diálogo 

desenvolvido, na mencionada região e com a população nativa, foi possível visualizar 

que, naquele contexto, existia uma perspectiva educacional direcionada àqueles que 

pertenciam às cortes da realeza da localidade, que eram chefes de tribos e que tinham 

influência nas mencionadas sociedades (PONTE, 2006).   No Reino do Congo, os 

colonizadores portugueses se admiraram com o nível de instrução das pessoas que 

ali viviam. Por isso, contraria-se a verdade histórica segundo a qual a educação nesta 

parte do continente começou com o processo colonial (VIEIRA, 2007).  

No século XV, havia escolas de mestres no município de M'Banza Kongo, a 

capital do Reino, atualmente uma das províncias de Angola. Esse acontecimento 

influenciou na decisão, por parte dos portugueses, de levar cidadãos congolenses 

para a docência, na metrópole, de aulas voltadas às humanidades. E o navegador 

Diogo Cão, que recebeu o consentimento do Rei Nkuwu Nzinga, dirigiu-se a Portugal 

levando consigo pessoas que pertenciam à nobreza do Congo para acessarem 

espaços educativos e receberam o bastismo na fé cristã (CORREIA, 2007). 

 

2.1.2 Período colonial 
 

 

Em Angola, o ensino escolar, com influência de Portugal, tem o seu começo 

datado no século XVI. No Reino do Congo, com a presença dos religiosos católicos 

na corte, esses sededicaram na difusão, além do Cristianismo da língua e da escrita 

portuguesa, bem como dos conhecimentos relacionados à matemática 

(GONÇALVES, 2005). 

No ano de 1514, no Reino do Congo havia escolas em Nsundi, Mbamba, Mbata 
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e Mpangu. É proeminente observar que tais escolas recebiam influência da religião 

católica de Portugal. Ainda no que pertine ao tema, observamos que meninas eram 

educadas, em uma instituição de ensino em M’Banza Kongo, pela irmão do Rei.  A 

citada geração de mestres tinha, em sua constituição, congolenses que auferiram a 

sua formação tem terras portuguesas. Outro apontamento a ser realizado refere-se às 

cartilhas, que eram impressas em oficinas do Congo (QUEIROZ, 2014). 

Já em 1825, no século XIX, depois do Brasil tornar-se politicamente 

independente, os portugueses começaram a mostrar muito mais interesse pelos 

territórios africanos da sua alçada. Pois, antes disso, segundo Martins (1953, p. 9), o 

caso concreto de Angola servia apenas para a exploração de mão de obra barata para 

as plantações de cana-de-açúcar e, mais tarde (século XVII, XVIII), para as minas no 

Brasil. 

Angola constituía-se, também, no lugar para onde eram enviados os excluídos 

ou condenados de Portugal e, assim, conforme Dias (1984), essa situação não atraía 

outras pessoas fora do quadro criminal para Angola. E tal fato contribuiu para que se 

investisse no ensino formal na então Colônia. Era necessário, para mudar o quadro, 

criar um sistema de ensino a fim de atrair as famílias portuguesas para as colônias 

africanas e firmar de novo seu império (ALEXANDRE, 1979). Destarte, quando os 

portugueses começaram a ocupar morosamente o território angolano, no século XIX, 

ocorreu, de maneira mais extensiva, uma ação missionária de matrizes católica e 

protestante. O processo de escolarização estava concatenado à prática de 

cristianização. A população de Angola, que vivia na região urbana de Luanda, 

Benguela e nas vilas criadas, era contemplada por tal ação (SAMUELS 1970). 

No ano de 1845, em Angola, foi organizada uma estrutura de ensino de modo 

oficial. A sua instituição foi regida pelo Decreto datado em 14 de agosto de 1845, que 

foi elaborado por Joaquim José Falcão, então ministro do Estado, da Marinha e do 

Ultramar, e contou com a assinatura da Rainha D. Maria II. O anunciado decreto deu 

origem a algumas escolas. Uma delas foi a Escola Principal de Instrução Primária. A 

fundação de um Conselho Inspetor de Instrução Pública também foi originado em 

decorrência do decreto (RIBEIRO, 2015). Somente depois das fundações citadas 

acima, instalou-se o Liceu angolano, denominado Liceu Central de Luanda (atual 

Escola Mutu-ya-Kevela), em 22 de fevereiro de 1919, e igualado, em 13/12/1923, ao 

regime jurídico dos liceus pertencentes à metrópole (PINTO, 2010). 

No começo do século XX, iniciou-se a edificação de um Estado colonial e um 
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sistema de ensino ainda muito embionário. Junto às escolas missionárias, foram 

fundadas, nas localidades urbanas, escolas básicas estaduais e liceus. Dois 

momentos, durante a ocupação colonial, podem ser identificados no campo da 

escolrização: a) de 1928 a 1958 e b) de 1958 a 1975. O primeiro período caracteriza-

se pela aplicação de uma política de separação por raças ao ensino. No primeiro 

momento foi registrada uma política que separa as pessoas por raças, que ganhou a 

alcunha de apartheid branda. A partir das reflexões de Leal (1924), Liberato (2014, p. 

1007) afirma que Norton de Matos notabilizou-se “pela intenção de reformar, 

autonomizar e descentralizar política e economicamente as colónias da metrópole”. À 

luz do “darwinismo social”, foi defendida a “fixação da raça portuguesa em Angola” 

para que fosse viável o estabelecimento de um modelo de civilização tido como 

superior (MATOS, 1926, p. 30), já que para os detentores do poder os africanos 

figuravam como “simples instrumentos de trabalho” (MATOS, 1926, p. 232). A 

contrariedade em relação à mistura de raças também foi manifestada, como ainda foi 

mantida a defesa (LIBERATO, 2014, p. 1007) da separação desumana das pessoas 

(MATOS, 1926, p. 233). Com o objetivo de firmar a mencionada separação, o povo 

angolano foi classificado em cinco grupos 

 

i) os selvagens com os seus costumes próprios, ii) os europeus que se 
embruteceram em contato com os nativos e adotaram costumes e hábitos 
correspondentes, iii) os nativos assimilados mas sem ocupação útil, os 
conhecidos “calcinha”, iv) os nativos que adotaram costumes e hábitos 
civilizados, integrando-se perfeitamente na vida social, v) os europeus que 
formavam o grupo orientador por excelência, promotores da elevação 
cultural, económica e social da província (SANTOS, 1970, p. 249). 

 

No que concerne aos níveis primário e secundário, no âmbito do modelo 

apresentado no ano de 1927 em Portugal, uma separação das escolas foi organizada 

para os civilizados (grupo constituídos por brancos, mestiços – em sua grande 

percentagem – e uma pequena participação de negros) e para os indígenas (os quais 

não avançavam para a chamada segunda classe). Escolas estatais eram a maioria. 

Entretanto, a datar de 1930, escolas privadas ou religiosas começam a ocupar um 

espaço relevante (SILVA, 2003). 

Nos anos de 1950, os seminários menores, pertencentes à Igreja Católica, 

influenciaram a ampliação do ensino, especialmente o secundário (SILVA, 2003). No 

referido contexto, ocorreu o incentivo, por parte do Estado português, para que as 

Missões Católicas avançassem em suas ações educativas para a população indígena. 
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Voltando um pouco no tempo, em 1941, com a assinatura do Acordo Missionário 

(COSTA, 1965; FERREIRA, 1974), foi delegada às Missões Católicas a incumbência 

do ensino voltado para o povo indígena. Inicialmente, nomeado como rudimentar e, 

posteriormente, como ensino de adaptação. Observamos que as recebem o seu 

reconhecimento, como oficiais, e a manuntenção do mencionado modelo de 

instituição é a autorizada às Missões Protestantes. Entre os anos de 1940 e 1950 um 

crescimento vagoroso, mas contínuo, é assinalado. 

Diante das primeiras manifestações advindas de uma resistência anticolonial, 

que ocorreu de maneira armada no ano de 1961, o governo português apresentou 

ações fortes no sentido de fazer oposição às ideologias classificadas como 

nacionalistas. Em 1962, o Estatuto do Indigenado teve a sua revogação e todos foram 

identificados como cidadãos (SANTOS, 1970; SILVA, 2003). No período, em questão, 

institutos profissionais (nível médio) e a Universidade de Luanda foram criados. 

 

2.1.3 Período pós-independência 

 

Em 1975, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), ao conquistar 

o poder e declarar a independência do país, observou que Angola tinha chegado neste 

período com um índice de analfabetismo estimado em 85%, (PNUD-ANGOLA, 2002, 

p. 26). Houve, então, a necessidade do governo ora formado de dar prioridade à 

educação, buscando e aplicando elevados investimentos, adotando nova ideologia 

política, visando à formação do novo cidadão angolano (LIBERATO, 2014). 

Com a aprovação da lei nº 4, de 9 de dezembro de 1975, “que nacionaliza o 

ensino e cria um Sistema de Ensino Geral, de formação técnica e profissional”, o 

Estado assume “a responsabilidade de oferecer educação a todos os angolanos”. Já 

no ano de 1977, ocorreu a publicação do Decreto nº 26/1977, o qual “estruturou a 

política educativa como meio de consolidação da independência nacional” e 

estabeleceu “a educação como um direito assente nos princípios15 da universalidade, 

livre acesso e igualdade de oportunidades no acesso à escola e à continuação dos 

estudos (PNUD-Angola, 2002, p. 26)”, do mesmo modo que “a sua gratuitidade16 no 

                                                           
15 “Esses princípios foram consubstanciados no Sistema Nacional de Educação e Ensino da República 
Popular de Angola, aprovado em 1977 e implementado a partir de 1978” (LIBERATO, 2014, p. 1018). 
16 Para Liberato (2014, p. 1018), a partir das informações apresentadas no documento Estratégia 
integrada para a melhoria do sistema de educação (2001-2015) – Angola (2001, p. 14), a princípio “nem 
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seu sentido amplo” (LIBERATO, 2014, p. 1018). Durante anos, relevante prioridade 

foi dada a uma ampla campanha de alfabetização de adultos. Um ano depois da 

independência, iniciaram-se as campanhas de alfabetização por todo o País (escolas, 

empresas, fábricas, aldeias rurais, instituições militares) (LIBERATO, 2014) - (veja o 

Anexo K). O ensino foi organizado em cinco etapas, a saber: ensino primário, ensino 

secundário (I e II níveis), ensino terciário (III nível), ensino médio e universitário. 

Segundo Liberato (2014): 

 

O ensino primário era composto por quatro anos, antecedidos por um ano de 
ensino pré-primário,17 um conceito que já tinha sido aplicado pela política 
educativa colonial. Seguiam-se mais quatro anos, dos quais dois do II nível 
(5ª e 6ª classes) e dois do III nível (7ª e 8ª classes), que antecediam o curso 
médio (9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes) ou o PUNIV (9ª, 10ª, 11ª classes). O ensino 
médio e o PUNIV tinham como objetivo principal a preparação dos alunos ou 
para a entrada no ensino superior ou para a vida ativa, dotando-os de 
formação técnica e prática. Essa estrutura não diferia muito, contudo, da 
instituída pela política colonial de ensino. Também nesse caso, como vimos, 
se manteve a educação pré-primária, bem como o uso do termo “classes” 
para designar cada ano desse nível de ensino. Manteve-se igualmente a 
preferência pelo ensino técnico, denominado de “ensino médio”, opção que 
podia estar relacionada com o fato de se dar continuidade aos programas 
então ensinados, assim como ao aproveitamento das infraestruturas pré-
existentes (LIBERATO, 2014, p. 1019-1020). 

 

A campanha de alfabetização tinha como escopo, junto à aprendizagem dos 

conhecimentos entendidos como básicos, a formação de uma identidade nacional que 

possibilitasse que a população viesse a aceitar a perspectiva socialista, conforme 

definição do Marxismo-Leninismo (HATZKY, 2009). A reestruturação, bem como a 

ampliação do ensino buscou atender o povo em integralidade. O sistema 

implementado, à época, na maior parte da extensão territorial, tinha como essencial 

“a cooperação cubana que, de certo modo, substituía a dos lusoangolanos, os quais, 

durante o período colonial, tinham sido o suporte indispensável de todo o ensino, mas 

que haviam deixado o país na altura época da independência” (SULO, 2014, p. 34). 

Quando tudo se apresentava organizado, o governo teve graves problemas e 

limitações causados pelo começo da guerra fria e civil por causa dos 

desentendimentos entre os partidos políticos já referenciados acima. O investimento 

na educação diminuiu gradualmente, a favor da defesa militar. A intensificação da 

                                                           
o estudante nem seu agregado familiar pagavam quaisquer despesas com a educação, e no ensino 
obrigatório nem o material didático era pago”. 
17 “O ensino pré-primário antecedia a 1ª classe e tinha como objetivo familiarizar a criança com a escola 
e com a língua portuguesa” (LIBERATO, 2014, p. 1019). 
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guerra (veja o Anexo L), é retratada por Zau (2009, p. 269) em função das 

 

[...] pesadas destruições de infraestruturas escolares, particularmente nas 
áreas rurais, o absentismo no seio dos professores, a baixa frequência 
escolar e as limitações no Orçamento Geral do Estado para fazer face às 

necessidades de investimento em recursos humanos e infraestruturas. 
 

Tais fatores contribuíram para o decrescente “número de matrículas no ensino 

de base regular nos anos seguintes, tendo passado de 1.736.552 alunos matriculados 

no ano letivo de 1980/198118 para 1.220.210 alunos matriculados no ano letivo de 

1984/1985” (LIBERATO, 2014, p. 1020). Diante dos contrangimentos, era necessária 

uma adaptação dos meios existentes e reduzir (LIBERATO, 2014) o “tempo de 

permanência do aluno na escola” (MAZULA, 1995, p. 164). 

 

Desse modo, os horários foram divididos em três turnos: manhã (7:30h às 
12:30h), tarde (13:00h às 18:00h) e noite (18:00h às 23:00h), para dar 
oportunidade a todos, com os mais novos estudando no período da manhã, 
e os adultos no período da noite. Procedeu-se igualmente à ocupação de todo 
o espaço livre para lecionação, desde os espaços no exterior dos 
estabelecimentos de ensino, a pátios e varandas (LIBERATO, 2014, p. 1020). 

 

2.1.4 Período de 1991 aos nossos dias 

 
Importa realçar, mais uma vez e de acordo com Ferreira (2005), que a situação 

educativa diante dos constrangimentos provocados pela guerra fria e civil em Angola, 

quanto ao setor da educação, a situação política neste período dos conflitos não teve 

esta área como prioritária; além de infraestruturas escolares destruídas pela guerra, o 

orçamento do Estado canalizado para a educação era muito pouco, para satisfazer 

outras áreas consideradas prioritárias como, por exemplo, a segurança e a defesa. E 

mesmo para os interesses da classe dirigente, a reduzida parcela remetida “à 

educação foi muitas vezes desviada” (FERREIRA, 2005, p. 113). 

Em 1991, o ensino em Angola passou por uma remodelação devido aos 

acordos de Bicesse19. Estes acordos não só provocaram alterações políticas e 

                                                           
18 O ano letivo naquela época em Angola começava em setembro de um ano e terminava em junho do 
ano seguinte. No caso, o ano lectivo começou em setembro de 1980 e terminou em junho de 1981. 
19 “Acordos de paz assinados entre as duas partes em conflito, nomeadamente o Movimento Popular 
de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA). A 
assinatura dos acordos teve lugar em Bicesse, localidade portuguesa, no dia 30 de maio de 1991. A 
assinatura do acordo pôs fim à guerra civil em Angola, que já durava desde 1975, data da 
independência” (LIBERATO, 2014, p. 1022). 
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econômicas, mas também reestruturações do sistema educativo de modo geral (ZAU, 

2009, p. 279). Como alternativa à escola pública, nas cidades capitais das províncias, 

verificaram-se aberturas de instituições de ensino privado, os colégios e, como 

consequência, a frequência escolar nesses lugares era paga. Em 1992, depois das 

eleições de setembro, a guerra reacendeu, e desta vez atingindo zonas urbanas, a 

área da educação registrou mais uma ruptura (LIBERATO, 2014, p. 1022). No ano de 

1997, “mais de um milhão e meio de crianças estavam fora do sistema escolar” 

(ANGOLA, 1997, p. 44). “As taxas de escolarização eram muito baixas e o 

analfabetismo apresentava-se elevado uma vez mais como também o eram os índices 

de reprovação” (LIBERATO, 2014, p. 1022). 

A partir do ano 2000, sobretudo após a Cimeira do Milénio20,  houve novas 

políticas na área da educação em Angola, começando um “processo profundo de 

revisão das políticas e estratégias que regulavam o setor” (PNUD-ANGOLA, 2002, p. 

26). Foi elaborada uma estratégia integrada para melhorar o sistema educativo (2001-

2015) (ANGOLA, 2001a) com aprovação da Nova Lei de Bases do Sistema de 

Educação, lei n. 13/2001 (ANGOLA, 2001b), conforme observa Liberato (2014) (veja 

anexos). Para Liberato (2014, p. 1022), os citados documentos basearam “as 

reformas implementadas em todo o sistema educativo”, tendo como meta o ano de 

201521 e suas implementações em três fases: a fase de emergência (2001-2002), 

estabilização (2002-2006) e expansão (2006-2015), de acordo com os documentos 

Angola (2001a); PNUD-Angola (2002), mencionados por Liberato (2014). Atualmente, 

essa estratégia tem funcionado como um modelo de direção para o governo de Angola 

(LIBERATO, 2014, p. 1023). 

 

 

 

 

                                                           
20 “Reunião da comunidade internacional ocorrida em Nova York, em setembro de 2000, para debater 
e assinar um compromisso de luta contra a pobreza, a fome e as doenças. Da reunião saiu o documento 
Declaração do Milênio, assinado por 189 países, no qual constam oito objetivos – conhecidos como 
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) – nos quais os países signatários devem esforçar-se 
por concretizar, de modo que melhore as condições de vida das suas populações e comece a traçar o 
caminho rumo ao desenvolvimento” (LIBERATO, 2014, p. 1022). 
21 Na execução dos ODM, segundo Liberato (2014, p. 1022), objetivou-se “aumentar o número de 
alunos a frequentar o ensino primário de 1,5 milhão para 5 milhões em 2015”, de acordo com os dados 
apresentados em Angola (2001a). 
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2.1.5 Contributos das Igrejas Católica e Protestante na educação em Angola 

 

Embora já referidas anteriormente, julgamos por bem descrever 

pormenorizadamente os contributos das igrejas Católica e Protestante na área da 

educação angolana. Para Liberato (2014, p. 1013), com base nos estudos de Santos 

(1970), a contar das primeiras presenças dos portugueses em Angola, as igrejas não 

se ocuparam simplesmente da evangelização dos nativos, mas também da sua 

educação. No caso da Igreja Católica, foram as missões jesuítas, começo do século 

XVII, a fundar uma escola em Angola naquele período. Já no contexto das missões 

protestantes, segundo Liberato (2014, p. 1013-1014), a partir de Henderson (1990), 

“sua importância advém do fato de terem proporcionado aos angolanos (sobretudo 

negros) bolsas de estudo para realização da formação superior”. Para ter a facilidade 

de converter os nativos, bastaria que soubessem ler e escrever. Assim, a atividade 

educativa foi ganhando “corpo com o estabelecimento dos jesuítas” (DIAS, 1934, p. 

5), com uma formação rigorosa, com a fundação do primeiro estabelecimento de 

ensino, em 1605 , que acolhia “crianças indígenas de toda a parte do Congo e de 

Angola” (AZEVEDO, 1945, p. 8). Os jesuítas foram expulsos de Angola pelo Marquês 

de Pombal, expulsão essa decretada em 1760. Assim, foi-se verificando a extinção do 

sistema de ensino por eles implantado, com o término das escolas e até a apreensão 

dos seus bens, prejudicando os angolanos. Porém: 

 

A par das atividades dos jesuítas, outras ordens estabeleceram-se em 
diversas regiões de Angola, embora não alcançassem a mesma notoriedade: 
os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos, os capuchinhos e os 
carmelitas” (LIBERATO, 2014, p. 1014).  

 

Confome Liberato (2014 (p. 1014), fortalecendo “a política colonial portuguesa, 

com a chegada e permanência das missões protestantes”, esta situação foi sendo 

superada partindo da segunda metade do século XIX com o registro de um “esforço 

de missionação das igrejas cristãs” (RODRIGUES, 2003, p. 175). 

 Seguiu-se um período de várias vicissitudes até que, em 1930, as relações 

entre Portugal e a Igreja Católica foram consubstanciadas com a publicação do Ato 

Colonial, que, em seu artigo 24, estabelecia que “as missões católicas portuguesas 

do ultramar, instrumentos de civilização e influência nacional, e os estabelecimentos 

de formação do pessoal para os serviços delas e do Padroado Português”, teriam 
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viabilidade jurídica e seriam “protegidos e auxiliados pelo Estado, como instituições 

de ensino” (PORTUGAL, 1930, p. 1.311). Isto levou à assinatura do Acordo 

Missionário, de 7 de maio de 1940, que objetivava “regular mais completamente as 

relações entre a Igreja e o Estado no que diz respeito à vida religiosa no ultramar 

português” (VATICANO, 1940), afirmando, em seu artigo 15º, que as missões 

católicas portuguesas teriam a possibilidade de expandir-se livremente, fundando e 

dirigindo seus estabelecimentos de ensino (colégios, institutos de ensino elementar, 

secundário e profissional, seminários, catecumenatos), não só para os indígenas mas 

também para europeus, ainda que supervisionadas (LIBERATO, 2014; VATICANO, 

1940; AZEVEDO, 1963). 

Assim, a influência das missões católicas foi aumentando, fazendo dela, a 

Igreja Católica, uma parceira privilegiada “na implementação do plano do Estado”, 

assumindo até “a remuneração de todos seus professores” (LIBERATO, 2014, p. 

1016). Como consequência, o número de alunos cresceu, e no ano letivo de “1972/73, 

existiam 1.620 escolas missionárias (católicas) do ensino primário” (MATEUS, 1999, 

p. 31), sendo os alunos, aos milhares, educados nas zonas rurais e urbanas 

(LIBERATO, 2014, p. 1016). 

Quanto às missões protestantes, com a sua chegada em Angola no final do 

século XIX, em 1878, enviados pela Sociedade Missionária Batista de Londres, 

fixados no interior norte do país, sobretudo em São Salvador, Uíge, Quibocolo, 

Bembe, N’Dalatando, Ambrizete, e expandindo-se para a zona Centro e Sul do país, 

deu ainda mais oportunidades de acesso à educação aos negros (LIBERATO, 2014, 

p. 1016; PÉLISSIER; WHEELER, 2011, p. 124-125; HENDERSON, 1990, p. 46). 

Trabalhar para o “respeito pela dignidade do africano” (MESSIANT, 1998, p. 253), era 

o seu magno ideial. No ano de “1960, possuíam já mais de 50 escolas primárias e 

mais de 1.200 escolas rurais (ensino de adaptação)” (GONÇALVES, 1960, p. 105). 

Tais estabelecimentos de ensino, a par das missões católicas, formaram muitas 

pessoas, entre as quais futuros dirigentes de Angola. Estes teriam recebido sua 

formação básica nas missões protestantes e, mais tarde, contaram com o apoio 

destas para se formarem em nível superior no exterior (LIBERATO, 2014, p. 1016). 

Na verdade, quanto a missões protestantes, seu mérito está também em disponibilizar 

“bolsas de estudo para a realização da formação superior”, sobretudo aos angolanos 

negros (LIBERATO, 2014, p. 1014; HENDERSON, 1990). Interessa aqui ressaltar a 

figura de Jonas Savimbi em uma entrevista a José Freire Antunes (ANTUNES, 1996, 
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p. 92), na investigação sobre a Guerra de África (1961-1974): 

 

Os futuros dirigentes nacionalistas de Angola foram quase todos ajudados 
por elas. Agostinho Neto estudou com uma bolsa da Missão Metodista, 
Holden Roberto estudou em Kinshasa, com os missionários batistas, também 
metodistas, eu com os missionários congregacionistas, o Daniel Chipenda 
também com os congregacionistas (ANTUNES, 1996, p. 92). 

 

Dessa forma, esses jovens viram “abrir-se-lhes outras oportunidades para a 

Europa, Brasil ou para a América do Norte” (LARA, 1999, p. 36). Mas, de acordo com 

Liberato (2014, p. 1017), referenciada em Mateus (1999), a atitude das missões 

protestantes não foi bem vista e aceita pelo regime colonial português, pois eram 

acusados de “dar cobertura à rebelião em 1961” e de “preparar os seus mais diretos 

colaboradores africanos para a independência” (MATEUS, 1999, p. 37). 

Em 1961, as missões foram encerradas e seus missionários expulsos. Todavia, 

foram continuadas na República Democrática do Congo, independente em 1960, pois 

lá já existia um grande número elevado (LIBERATO, 2014, p. 1018). Calcula-se que 

no ano de 1961, “100.000 [angolanos]  tivessem atravessado a fronteira e que no final 

do ano o número total tivesse atingido os 160.000” (HENDERSON, 1990, p. 111). 

Tendo aproveitado o apoio das missões protestantes, no Congo, os angolanos deram 

continuidade a seus estudos. Muitos dos estudantes angolanos que já possuíam o 

ensino superior, no período pós-independência, foram orientados para o campo da 

educação, compondo hoje em dia o corpo docente da Universidade Agostinho Neto 

(UAN) (LIBERATO, 2014, p. 1018). 

 

2.2 Benguela: localização geográfica, condições sociopolíticas e econômicas,  

recursos naturais e culturais 

 

Depois de falar de Angola, achamos pertinente falar de Benguela (veja os 

Anexos N e O), onde se localiza o município do Lobito, do qual nos vamos deter para 

abordar a nossa questão relativa ao setor educativo. Como referimos acima, Benguela 

constitui-se como uma das 18 províncias pertencentes à Angola, que se encontra na 

região central do país. É formada por 10 municípios, sendo eles: Baía-Farta, Balombo, 

Benguela, Bocoio, Caimbambo, Catumbela, Chongoroi, Cubal, Ganda e Lobito. O 

município de Benguela é a capital da província. Tem uma população de 2.477.595 
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habitantes que vive em uma área de 39.827 km², sendo a província mais populosa da 

com o maior número populacional da fração central da do país, segundo as projeções 

populacionais de 2018, elaboradas pelo INE (SCHMITT, 2018; CENSO, 2014). 

A Província de Benguela possui uma variada combinação de planaltos e rios, e 

característicos são os vales de rios secos, os quais armazenam as águas no período 

das chuvas. Os cursos de água confirmam quatro bacias hidrográficas (do Cubal, da 

Hanha, da Catumbela e do Coporolo). A vegetação é formada de estepe, florestas 

abertas e savanas arborizadas. Tem um clima tropical semi-desértico ao Sul e ao 

Norte um clima tropical úmido. A temperatura máxima é de 35,0º, a mínima 10,4 e a 

média fica em 24,2º; a umidade relativa é de 79% e, média anual de precipitação é de 

268mm (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2016). 

O solo é de fertilidade variável, dos 39.826,83km² de área total, cerca de 1 

milhão de hectares são terras consideradas vantajosas para o desenvolvimento da 

atividade agrícola. As principais produções agrícolas são: banana, batata doce, 

ginguba (gergelim), feijão, milho, batata rena, sisal, algodão, cana de açúcar, café 

arábica, abacate, feijão macunde, girassol, goiaba, mamão, manga, maracujá, 

massambala, massango, plantas aromáticas, diversas hortícolas, rícino, tabaco, 

eucalipto, pinheiro e palmeiras (ANUÁRIO ANGOLA 2016/2017, p. 64). Hoje em dia, 

os programas de reabilitação visam sustentar um resgate das infra-estruturas de apoio 

à atividade agropecuária (Bovinocultura de Carne; Bovinocultura Leiteira, Ovinos, 

Caracul e Caprinos). Uma parte considerável da população vive da agricultura familiar 

(MENEZES, 2000; JOSÉ, 2008). 

A província é também rica em minerais tais como: cobre, sal-gema, enxofre, 

grafite, manganês, chumbo, zinco, fosfatos, volfrâmio, estanho, molibdênio, fluorite, 

gesso, diatomite, calcário-dolomite (ANUÁRIO ANGOLA 2016/2017, p. 64), prata, 

alabastro, pedras semi-preciosas e águas minerais. A província de Benguela vive 

também da pesca convencional, artesanal e produção de sal comum. No ramo da 

indústria, Benguela tem a metalomecânica, química, materiais de construção, têxtil, 

confecções, couro e calçados, tabaco, madeira, mobiliário, massas, óleos vegetais, 

conservas, bebidas, pescas e turismo. Os serviços bancários registram a  sua 

presença no território (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2016). 

No setor dos transportes, a principal economia da província encontra-se no 

Porto do Lobito, um dos melhores na África, que é a principal porta de entrada de 

mercadorias do Sul. Trata-se de um empreendimento de grande valia pelas 
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possibilidades econômicas que oferece, como a ligação que se estabelece nesta 

região do continente com o resto do mundo. Outrossim, é a linha de Caminhos de 

Ferro de Benguela (CFB) através do qual se intercambiam as mercadorias do interior 

com o litoral do país e contribuem igualmente na otimização das relações 

interregionais, isto é, a República da Zambia e a República Democrática do Congo 

têm a possibilidade de realizar o escoamento dos seus minérios, sobretudo do cobre 

até o Porto do Lobito, do qual são enviados aos mercados internacionais  (PORTAL 

SÃO FRANCISCO, 2016). 

A economia reside ainda nos três aereoportos principais, nos municípios de 

Benguela, Catumbela e Lobito, com notoriedade para o da Catumbela, que é 

Internacional, construído para receber aeronaves de grande porte (PORTAL SÃO 

FRANCISCO, 2016). São infraestruturas importantes “para o desenvolvimento 

regional em Angola, em particular no seu Planalto Central” (RELOGIO, 2017, p. 10). 

O comércio, em Benguela, está assinalado pelo comércio formal  e também informal. 

Parte da população está empregada no setor estatal e outra no setor privado, embora 

seja uma minoria, pois a maioria trabalha por conta própria. Apesar de tudo, evidencia-

se ainda carência nos serviços sociais com realce para o setor da educação, saúde, 

assistência social e proteção aos grupos vulneráveis (crianças, idosos, mulheres, 

pessoas com deficiência e antigos combatentes) (UCAN, 2016). 

Contreiras (2012, p. 130-131), no que pertine à discussão, observa que: 

 

O sistema educativo de Angola estava assente numa política educativa de 
economia centralizada, mas hoje o governo está a fazer um esforço para 
direcionar a educação para a formação de recursos humanos no contexto de 
uma economia de mercado. O sistema educativo ainda está por desenvolver 
devido: aos efeitos da guerra e das assimetrias do desenvolvimento; ao 
reduzido número de professores, que além de possuírem um nível de 
escolaridade baixo, não possuem formação pedagógica; à perda da ética 
educativa durante os longos anos da guerra civil (os professores ficavam 
meses seguidos sem receber as suas remunerações, o que contribuiu para a 
prática da corrução no seio escolar e para a perda de quadros); programas 
escolares inadequados e a condições de trabalho degradadas e inadequadas 
para o exercício da atividade docente, principalmente nas províncias do 
interior, que contribuíram para as altas taxas de abandono escolar, de 
reprovação e de baixa taxa de promoção. 

 

Algumas dessas limitações ainda se fazem sentir, infelizmente, na 

hodiernidade. 

Mesmo para o ano letivo 2020, conforme o diretor, em exercício, do Gabinete 

Provincial de Educação de Benguela, senhor Januário Albino, as estatísticas projetam 
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que a província um tem um déficit de 7.058 salas de aulas. Em função desses dados, 

66.813 mil alunos não estão integrados ao sistema de ensino (FASUSTINO, 2020). 

Das 25.022 salas imprescindíveis, somente 17.964 estão em funcionamento, de 

acordo com Faustino (2020). “A Educação tem insuficiências de salas de aula e 

escassez de recursos financeiros. O sector confronta-se ainda com um número 

elevado de escolas provisórias e improvisadas”, segundo informações 

disponibilizadas por Albino e publicizadas por Faustino (2020). Estão filiados ao 

mencinado setor 24.489 professores, no entanto, somente 22.826 ministram aulas em 

escolas convencionais (FAUSTINO, 2020). 

Em relação a manifestações culturais, a província de Benguela tem duas festas 

religiosas católicas de fundamental importância, que são as procissões de Velas, em 

devoção à Nossa Senhora de Fátima (ANGOP, 2015) e a do Corpo de Deus (Corpus 

Christi), em adoração ao Santíssimo Sacramento. As duas festas religiosas são 

organizadas pela Diocese de Benguela. O carnaval e as festas de maio, 

comemorando o aniversário da cidade capital, constituem outras festividades 

importantes (ANGOLA, 2016). No campo literário, importa realçar que o primeiro 

escritor de Benguela foi José da Silva Maia Ferreira, autor do livro Espontaneidade da 

Minha Alma, o primeiro livro de Benguela, publicado em Luanda no ano de 1849 

(CARLOS, 1979). 

 

2.2.1 Lobito: localização, condições sociopolíticas, econômicas, culturais e de 

educação 

 

Depois de registrarmos dados da província de Benguela, importa trazer alguma 

abordagem sobre o município do Lobito (veja o Anexo P), onde se localiza a Escola 

Missionária São Paulo. O Lobito é um dos municípios da província de Benguela, 

província essa pertencente à Angola e situada na costa do Oceano Atlântico. Segundo 

o INE, pelas projeções populacionais de De acordo com  as projeções do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), do ano de 2018, tem uma população de 436.467 

habitantes e conta uma área territorial de 3.648 km². É o segundo município com maior 

número populacional da província, depois da capital da província, Benguela 

(SCHMITT, 2018).  

É oportuno destacar que Lobito possui um importante porto e terminais 

ferroviários (terceira maior linha férrea transcontinental do mundo), assim  como a 
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rede rodoviária continental, ligando-se às demais regiões do país, bem como à costa 

oriental da África. Administrativamente, No campo administrativo, divide-se em três 

comunas: a sede (que corresponde à cidade de Lobito), e as comunas Egipto Praia e 

Canjala (MAT, 2018). A sua  baía e a restinga tornaram-se fatores essenciais para a 

constituição e o desenvolvimento do porto e também da cidade (INGLÊS, 1925). O 

município possui diversidade econômica. Quanto à Egipto Praia e Canjala, como 

ainda a vila de Hanha, apresentam áreas permanentes e temporárias de lavouras. As 

águas provenientes do rio Balombo são extremamente importantes para a irragação 

das lavouras. A produção excedente é destinada a outros municípios da referida 

província (ANGOP, 2019). 

Na área comercial, Lobito apresenta-se como um relevante porto e canal que 

promove o escoamento para as regiões localizadas nas regiões central e leste do país. 

No setor de serviços, as atividades referentes ao entretenimento, ao turismo, à rede 

hoteleira e de restaurantes estão presentes na localidade uma vez que as atrações 

naturais e a arquitetura potencializam a economia do lugar (CARDOSO, 2016). 

Dispondo dos Caminhos de Ferro de Benguela (CFB), o município do Lobito liga à 

Benguela e ao extremo leste do país, para a localidade de Luau e a Tenque, na 

República Democrática do Congo, principalmente para o deslocamento de cargas 

minerais e agrícolas (RELÓGIO, 2017). Por comunicação aérea, o município possui o 

tem o Aeroporto do Lobito, que apresenta plena dedicação o campo da aviação militar. 

Na dimensão cultural, No âmbito da cultura, o carnaval e a tradicional procissão 

de Corpus Christi (Corpo de Cristo), organizada pela Diocese de Benguela, como já 

observado, são relevantes formas de manifestação religiosa e cultural daquele 

município (ANGOP, 2020). A baía de Lobito e o  Forte de São Sebastião do Egito são 

dois das principais fontes de lazer na localidade. Há, ainda, outras relevantes 

construções arquitetônicas, como: Cine Flamingo, Edifício dos Correios, Fortaleza 

São Sebastião, o Museu de Etnografia do Lobito e o monumento histórico chamado 

Barco Zaire. Foi neste barco que, no ano de 1961, o ex-presidente da República de 

Angola, senhor José Eduardo dos Santos, realizou sua viagem de exílio para a 

República do Congo. Hoje em dia, o citado barco transformou-se em uma biblioteca e 

um monumento histórico, o qual atrai a atenção do turismo (CARDOSO, 2014). 

No âmbito da educação, a realidade educativa, que vigora na província de 

Benguela, conforme o relato acima, de modo geral, estende-se também para seus 

municípios. O município do Lobito não é exceção, tirando algumas diferenças para o 
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ano letivo de 2020 em relação à melhoria em doze novas salas de aulas construídas, 

dados apontam para 30.234 novos alunos, havendo um aumento de mais 16 mil novos 

alunos nas classes de entrada comparativamente a 201922.  

Segundo o diretor da educação no Lobito, o senhor Belini Lopes, as “previsões 

apontam para um crescimento no número de matrículas este ano, em relação a 2019, 

nas escolas do município do Lobito" (ANGOP, 2020). As matrículas aconteceram em 

todos os subsistemas de ensino no corrente ano letivo, “tendo em conta o universo de 

alunos nas classes sequenciais dos níveis primário e secundário, respectivamente, 

incluindo os mais de 30 mil que ingressam pela primeira vez” (ANGOP, 2020). O 

governanante asseverou “que as aulas, no ano lectivo de 2020, no município do Lobito 

serão ministradas por 3.462 professores, número que poderá aumentar com a 

chegada, nos próximos dias, de mais 132 docentes transferidos de outras regiões da 

província de Benguela” (ANGOP, 2020). 

Foi objeto deste capítulo apresentar e problematizar elementos, que julgamos 

importantes, do contexto angolano. Com efeito, a exposição sobre a localização 

geográfica do país, as características sociopolíticas, econômicas e culturais, bem 

como a sua história oportunizam a compreensão mais aprofundada do cenário 

educacional de Angola, de Lobito e da Escola Missionária São que configuram, mais 

especificamente, o campo de reflexão da presente investigação. 

Antes de passar para o próximo capítulo, para abordar a atual organização do 

sistema educativo angolano, queremos reforçar que é no município do Lobito onde se 

localiza a Escola Missionária São Paulo. Em Angola, a Igreja Católica engajou-se em 

uma parceria com o Estado, no âmbito social. Destarte, cada paróquia possui uma 

escola, assim como um posto médico. Esses espaços têm como objetivo atender à 

comunidade em duas áreas básicas: educação e saúde. Registramos, como uma 

informação importante, que é o próprio Estado que dispõe e reliza os pagamentos 

desses funcionários. 

                                                           
22 Salientemos que devido os efeitos da pandemia do Covid 19, o ano letivo de 2020 em Angola 
praticamente não teve início e, consequentemente, os alunos e professores ainda não usufruiram 
dessas melhorias. 
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3 Atual organização do sistema de educação em Angola 

 

Com o escopo de chegar à universalidade da escolarização básica, a nova Lei 

de Bases do Sistema de Educação, lei nº 13/2001 (ANGOLA, 2001b) “institucionalizou 

a democraticidade, a gratuitidade do ensino primário e a língua portuguesa como 

língua base do sistema de educação” (LIBERATO, 2014, p.1023 ). O sistema de 

educação passou a configurar-se em seis subsistemas: Pré-escolar, Ensino Geral, 

Ensino Técnico-Profissional, Formação de Professores, Educação de Adultos e 

Ensino Superior. 

 

3.1 Subsistema da Educação Pré-Escolar 

 

Em Angola, a educação para a primeira infância é dividida entre os Ministérios 

da Assistência e Reinserção Social e o Ministério da Educação, como estabelece a lei 

acima, que determina a educação pré-escolar como um subsistema de educação e 

ensino a que todas as crianças têm o seu direito assegurado, sem discriminação. 

Entretanto, variadas ações precisam ser desenvolvidas para que este nível de ensino 

seja, de fato, considerado universal, uma vez que muitas crianças não têm acesso à 

escola, especialmente aquelas que residem em zonas rurais do país (ANGOLA, 

2014). Observamos que:  

 

O ensino pré-primário foi integrado nas creches e jardins de infância porque 
ocupava instalações e professores destinados ao ensino primário. No 
entanto, os métodos e práticas pedagógicas aplicados eram semelhantes aos 
utilizados no ensino primário, não correspondendo assim aos objetivos 
estabelecidos para essa fase de iniciação (LIBERATO, 2014, p. 1023). 

 

A declaração de Liberato (2014) é reveladora de uma problemática, em relação 

aos processos de ensino e de aprendizagem, no campo dessa fase de escolarização. 

 

3.2 Subsistema da Educação do Ensino Geral  

 

Pela Lei de Bases, o ensino geral passou a se configurar da seguinte maneira 

(ANGOLA, 2003): 
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3.2.1 Ensino Primário (básico obrigatório) 

 

O ensino primário contempla o período de seis anos, incorporando o antigo 

ensino de base do II nível (5ª e 6ª classes) (LIBERATO, 2014, p. 1023). Nas Tabelas 

2 e 3, apresentamos mais detalhamente essas organizações: 

 

Tabela 2 - Antigo Sistema Educativo da República Popular de Angola 

 

Definição/Nível Classes 

Ensino Primário 1ª 2ª 3ª 4ª 

Ensino Secundário 5ª 6ª 

Ensino Terciário 7ª 8ª 

Ensino Médio PUNIV       9ª 10ª 11ª 12ª 

Ensino Superior Ensino Superior 
 

Fonte: Construída pelo pesquisador com base nos dados disponibilizados por Liberato (2014). 

 

Tabela 3 - Atual Sistema Educativo da República de Angola 

 

Definição/Nível Classes 

Ensino Primário 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Ensino Secundário I Ciclo 7ª 8ª 9ª 

Ensino Secundário II Ciclo 10ª 11ª 12ª 

Ensino Superior Ensino Superior 
 

Fonte: Adequada pelo pesquisador a partir da elaboração disponibilizada por Liberato (2014). Para a 

organização das informações, Liberato fundamentou-se na Nova Lei de Base do Sistema de Educação, 

Lei nº 13/2001 (ANGOLA, 2001b). 

 

Com indicação legal de ser frequentado a partir dos seis anos de idade, deve 

ser terminado com a previsão da idade de onze anos, porque a maioria das crianças 

vai muito tarde à escola por causa de vários condicionantes familiares (LIBERATO, 

2014, p. 1023). Em 2009, o Inquérito sobre o Bem Estar da População (IBEP), 

realizando uma pesquisa, “mostrou que o ensino primário tinha nesse ano uma taxa 

de ocupação por crianças na faixa de 12 e 17 anos (LIBERATO, 2014, p. 1024). Para 

este nível de ensino, foi designado um conjunto de 10 disciplinas consideradas 

fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças: Língua Portuguesa, 

Matemática, Estudo do Meio (somente até a 4ª classe). A partir da 5ª classe, 

integravam-se Ciência da Natureza, História, Geografia, Educação Moral e Cívica, 

Educação Manual e Plástica, Educação Musical e Educação Física. Os dados do IBEP 
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estimam que 58,5% das crianças e adolescentes dos 12 aos 17 anos frequentam o 

ensino primário, quando deveriam estar cursando o nível secundário, indiciando um 

alto nível de atraso escolar (ANGOLA, 2003). 

 

3.2.2 Ensino Secundário 

 

O ensino secundário, conforme Bandula (2014), para o ensino de jovens, de 

adultos e para a educação especial, compreende dois ciclos de três classes:  

a) O ensino secundário do I Ciclo (7ª, 8ª e 9ª classes) tem por objetivo 

“consolidar, aprofundar, ampliar os conhecimentos e reforçar as capacidades, os 

hábitos, as atitudes e as habilidades adquiridas no ensino primário”, permitindo “o 

prosseguimento dos estudos” em outros níveis de ensino (BANDULA, 2014); 

b) O ensino secundário do II Ciclo, estruturado “em áreas de conhecimentos de 

acordo com a natureza dos cursos superiores”, que oferece “acesso e que 

compreende a 10ª, 11ª e 12ª classe”, apresenta como objetivo preparar “o ingresso 

no mercado de trabalho e/ou no subsistema de ensino superior”. Objetiva, ainda, o 

desenvolvimento do pensamento lógico e abstrato, bem como a capacidade “de 

avaliar a aplicação de modelos científicos na resolução de problemas da vida prática” 

(BANDULA, 2014). 

 

3.2.3 Subsistema da Educação Técnico Profissional 

 

Dentro da Lei de Bases, foi criado o programa de Reforma do Ensino Técnico 

Profissional (RETEP). Aumentou-se o número de estabelecimentos de ensino para 

colocar em prática o programa, passando de quatro institutos técnicos em 2003 

(Instituto Médio Politécnico de Cabinda, Instituto Médio Industrial de Luanda, Instituto 

Médio Industrial do Prenda e Instituto Médio Industrial de Benguela) para 41 

instituições em 2010 (ANGOLA, 2010), acolhendo cerca de 120 mil alunos. Realiza-

se, após a 6ª classe, nos centros de formação profissional públicos e privados e 

constitui o alicerce de preparação para os jovens e trabalhadores, iniciando após o 

ensino primário, visando o exercício de uma profissão ou especialidade, de “forma a 

responder às necessidades do País e à evolução tecnológica” (BANDULA, 2014). 

Compreende, de acordo com Bandula (2014): 

 a) Formação profissional básica: processo por meio do qual os jovens e adultos 
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apreendem conhecimentos ligados ao exercício de uma profissão. Essa “formação 

profissional básica” intenciona, também, “a melhor integração do indivíduo na vida 

activa, podendo contemplar vários níveis e desenvolver-se por diferentes modalidades 

e eventualmente complementar a formação escolar no quadro da educação 

permanente” (BANDULA, 2014); 

b) Formação média-técnica: é realizada após a 9ª classe, “com a duração de 

quatro anos em escolas técnicas”. Proporciona “aos alunos conhecimentos gerais e 

técnicos para os diferentes ramos de actividade económica e social do País, 

permitindo-lhes a inserção na vida laboral” e “acesso ao ensino superior”. Ela ainda 

tem a viabilidade de se estruturar em “formas intermédias de formação técnico-

profissional após a 12ª classe do ensino geral com a duração de um a dois anos de 

acordo com a especialidade” (BANDULA, 2014). 

 

3.3 Subsistema de Formação de Professores 

 

Bandula (2014), assevera que o Subsistema “de formação de professores 

consiste em formar docentes para a educação pré-escolar e para o ensino geral” 

(educação regular, adultos e especial). Realiza-se após “a 9ª classe com duração de 

quatro anos em escolas normais” e, posteriormente, “em escolas e institutos 

superiores de ciências de educação” (BANDULA, 2014). Visa “formar professores com 

o perfil necessário à materialização integral dos objectivos gerais da educação”, com 

conhecimentos densos no âmbito técnico-cietífico e “uma  profunda consciência 

patriótica”, para assumirem “com  responsabilidade a tarefa de educar as novas 

gerações” (BANDULA, 2014). O subsistema estrutura-se em: a) Formação média 

normal, que se endereça “à preparação de professores de nível médio” que tenham 

cursado a 9ª classe “do ensino geral ou equivalente e capacitando-os” para “exercer 

actividades na educação pré-escolar e ministrar aulas no ensino primário, 

nomeadamente a educação regular, de adultos e a educação especial “(BANDULA, 

2014); b) Ensino superior pedagógico, desenvolvido nos institutos e escolas 

superiores de ciências de educação, que intenciona “a formação de professores de 

nível superior”, habilitados, sobretudo, para o ensino secundário e, fortuitamente, para 

a educação pré-escolar e para a educação especial (BANDULA, 2014). Ainda objetiva 

“à agregação pedagógica para os professores dos diferentes subsistemas e níveis de 

ensino, provenientes de instituições não vocacionadas para a docência” (BANDULA, 
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2014). 

 

3.4 Subsistema de Educação de Adultos 

 

O Subsistema de Educação de Adultos foi adotado para com a intencionalidade 

de erradicar o analfabetismo que atingia, especialmente, as famílias e indivíduos 

inseridos em contextos de situação de extrema pobreza (ANGOLA, 2014). Constitui 

um processo de atividades pedagógicas estribadas em princípios, metodologias e 

tarefas de orientação, realizando-se no modelo de ensino direto e/ou indireto. Tem 

como finalidade: 

 

[...] recuperação do atraso escolar mediante processos e métodos educativos 
intensivos e não intensivos. Estrutura-se em classes e realiza-se em escolas 
oficiais, particulares, de parceria, nas escolas polivalentes, em unidades 
militares, em centros de trabalho e em cooperativas, destinando-se à 
integração sócio-educativa e económica do indivíduo a partir dos 15 anos de 
idade (BANDULA, 2014). 

 

No que pertine aos objetivos específicos, Bandula (2014) observa que o 

referido sistema pretende: 

 

Aumentar o nível de conhecimentos gerais mediante a eliminação do 
analfabetismo juvenil e do adulto, literal e funcional. Permitir a cada indivíduo 
aumentar os seus conhecimentos e desenvolver as suas potencialidades, na 
dupla perspectiva de desenvolvimento integral do homem e da sua 
participação activa no desenvolvimento social, económica e cultural, 
desenvolvendo a capacidade para o trabalho através de uma preparação 
adequada às exigências da vida activa; Assegurar o acesso da população 
adulta à educação, possibilitando-lhes a aquisição de competências técnico-
profissionais para o crescimento económico e o progresso social do meio que 
a rodeia, reduzindo as disparidades existentes em matéria de educação entre 
a população rural e a urbana numa perspectiva do género; Contribuir para a 
preservação e desenvolvimento da cultura nacional, a protecção ambiental, a 
consolidação da paz, a reconciliação nacional, a educação cívica, cultivar o 
espírito de tolerância e respeito pelas liberdades fundamentais;Transformar 
a educação de adultos num pólo de atracção e de desenvolvimento 
comunitário e rurais integrados, como factor de actividade sócio-económica e 
para a criatividade do indivíduo (BANDULA, 2014). 

 

Estrutura-se em Ensino primário, que engloba a alfabetização e a pós- 

alfabetização, e o Ensino secundário, que abarca o primeiro e segundo ciclos 

(BANDULA, 2014). 
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3.5 Subsistema de Ensino Superior 

 

No âmbito do ensino superior, havia somente uma Universidade de Angola. Ela 

era herderira da Universidade de Luanda que, no ano de 1979, começou a denominar-

se Universidade Agostinho Neto, abarcando diversas faculdades localizadas em 

Luanda e no Huambo, limitando consideravelmente o acesso. Com efeito, ocorreu 

uma intensa mudança em relação à quantidade de matrículas (acesso), aos docentes, 

à qualidade dos processos educativos (CARVALHO, 2012), além daquelas 

concernentes às infra-estruturas universitárias. Foram criadas novas universidades 

públicas regionais, a saber: Em Benguela (Universidade Katyavala Bwila para as 

províncias de Benguela e Kuanza-Sul); em Cabinda (Universidade 11 de Novembro 

para as províncias de Cabinda e Zaire); na Lunda-Norte, no Dundo (Universidade 

Lueji-a-Nkonde para as províncias da Lunda-Norte, Lunda-Sul e Malanje); no Huambo 

(Universidade José Eduardo dos Santos para as províncias de Huambo, Bié e 

Moxico); na Huila no Lubango (Universidade Mandume ya Ndemofayo para as 

províncias da Huíla, Cunene, Kuando-Kubango e Namibe); Uíge (Universidade Kimpa 

Vita para as províncias de Uíge e Kuanza-Norte) (CARVALHO, 2013). 

Na Tabela 4, apresentaremos as Regiões Acadêmicas no território angolano: 

 

Tabela 4 - Regiões acadêmicas em Angola 

Região 
Acadêmica     

Províncias  Instituto de Ensino Superior 

I Luanda e Bengo Universidade Agostinho Neto 

II Benguela e Kwanza-Sul Universidade Katyavala Buila 
Isced 

III Cabinda e Zaire Universidade 11 de Novembro 
Escola Superior Politécnica 

IV Lunda-Norte 
Lunda-Sul 
Malange 

Universidade Lueji A’Nconde 
Faculdade de agronomia, medicina e 

medicina veterinária 
Escola Superior Politecnica 

 

V Huambo, Bié, Moxico Universidade José Eduardo dos Santos 
Escola Superior Politécnica 

VI Huila, Namibe, Cuando Cubango 
e Cunene 

Universidade Mandume Ya Ndemufayo 
Escolas Superior Politéctica 

VII Uíge e Kwanza-Norte Universidade Kimpa Vita 
Escola Superior Politécnica 

Fonte: Adequada pelo pesquisador a partir da elaboração disponibilizada por Liberato (2014). Para a 
organização das informações, Liberato baseou-se no Decreto-lei nº 5, de 7 de abril de 2009 (ANGOLA, 
2009a). 
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Carvalho (2013, p. 250), em seu escrito intitulado Evolução e Crescimento do 

Ensino Superior em Angola, afirma que: 

 

A primeira instituição privada de ensino superior em Angola foi a Universidade 
Católica de Angola, criada em 1992 e com funcionamento a partir de 1999. 
Seguiram-se uma série de outras instituições privadas de ensino superior, 
havendo a registar em 2011 a existência de 10 universidades privadas e 12 
institutos superiores privados. 

 

Quanto aos Institutos Superiores Politécnicos e no que concerne às Escolas 

Superiores, considerando a sua não associação às universidades públicas, com o 

objetivo de oferecer assistência em razão do aumento das vagas, o Ministério do 

Ensino Superior foi criado23. Naquele mesmo ano, 2011, 140.016 estudantes tiveram 

suas matrículas em instituições públicas e privadas (ANGOLA, 2011). As referidas 

instituições intencionavam a formação de profissionais de excelência nas mais 

diferentes áreas para que esses, consequentemente, pudessem contribuir com suas 

comunidades e com seu país. 

O subsistema possui princípios específicos, que são: “a) Papel reitor de Estado; 

b) Autonomia das instituições de ensino superior; c) liberdade académica; d) Gestão 

democrática; e) Qualidade de serviços; f) Equilíbrio da rede de instituições de ensino 

superior” (BANDULA, 2014). Estrutura-se em graduação (bacharelado, com 3 anos 

de duração, e licenciatura, com duração de 4 a 6 anos), além da pós-graduação. Na 

pós-graduação, encontramos duas modalidades (pós-graduação acadêmica e pós-

graduação profissional). A pós-graduação acadêmica acontece em dois níveis 

(mestrado, de dois a três anos, e doutoramento, de quatro a cinco anos). A pós-

graduação profissional compreende a especialização, com duração de um ano 

(BANDULA, 2014). 

 

3.6 Atual quadro do setor educativo angolano depois de 2002 

 

É de conhecimento notório que Angola conquistou a paz em 2002 (veja o Anexo 

R). No campo educativo, diversas ações necessitam ser desenvolvidas, considerando 

a formação profissional da população. Por intermédio de uma  educação de qualidade, 

compreendemos ser viável transformar este homem e, por consequência, ele terá a 

                                                           
23 Decreto Presidencial nº 70/10. Luanda. Diário da República de Angola: 19 de maio de 2010. 
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possibilidade de intervir na sociedade angolana com a intecionalidade de transformá-

la. Como realçou Nelson Mandela: “Não está além do nosso poder a criação de um 

mundo no qual crianças tenham acesso a uma boa educação. [...] Uma boa mente e 

um bom coração são sempre uma combinação formidável” (apud GOMES, 2013). E 

continuou o líder africano: “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar 

para mudar o mundo” (apud GOMES, 2013). 

Em consonância com as palavras de Mandela, acreditamos que a educação 

pública se configura como uma das estratégias de transformação social. É claro que 

muitos passos, depois do conflito armado, têm sido realizados com a intenção de 

provocar avanços no ensino no que pertine à diversidade de oferta nas mais diferentes 

áreas: implemento da alfabetização da população do país; empenho na melhoria das 

condições de ensino existentes; aposta no ensino co-participado; além de uma 

conscientização da população em torno da relevância do ensino e da formação 

profissional para a ampliação das oportunidades profissionais (CORDEIRO, 2019).  

Todavia, como já referenciado ao longo da dissertação, elevado número de 

alunos por professor, com implicações na qualidade do ensino; a carência de infra-

estruturas de apoio pedagógico, como bibliotecas; a necessidade de formação de 

professores para o ensino primário; a insuficiência de infra-estruturas escolares em 

todo território nacional; a falta de motivação sobretudo salarial dos professores; 

corrupção; a não utilização das tecnologias de informação e comunicação; o pouco 

investimento do Orçamento Geral do Estado (OGE) para educação, todos são 

elementos que contribuem para o declínio da qualidade de ensino (ANGOP, 2018; 

ADRA, 2019, p. 6). Isto tem reflexos mesmo no período pós-conflito, porque hoje em 

dia, não obstante, os esforços que têm sido empreendidos, ainda insuficientes, 

demonstram que muito há para ser feito nesta fase reconstrutiva pós-guerra.  

Os óbices, de natureza cultural e estrutural, enfrentados pela educação são 

imensos e perceptíveis (veja os Anexos L e M). A taxa de analfabetismo é muito alta 

e, segundo a CIA World Factbook24,  no ano de  2015, 71,1% da população incluída 

na alfabetização, 82% eram homens e 60,7%, mulheres. Do total de habitantes, na 

época, cerca de 25% da população era analfabeta, segundo o então ministro de 

educação Mpinda Simão no seu discurso, em 2017, por ocasião do dia mundial do 

                                                           
24 O The World Factbook constitui-se como uma publicação, apresentada anualmente pela CIA (Central 
Intelligence Agency), dos Estados Unidos. Na referida publicação, informações básicas dos países são 
publicizadas em formato de almanaque. 
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analfabetismo. Ainda conforme o então ministro, para o futuro, o desafio que se 

apresentava transitava “pela melhoria da qualidade do processo e a criação de 

condições, para que um maior número de alfabetizados” pudessem “dar continuidade 

aos seus estudos até a conclusão do ensino primário” (ANGONOTÍCIAS, 2017). 

Pensamos, neste sentido, que o melhoramento da qualidade de ensino 

precisaria ser potencializado para a província de Benguela e, por seu turno, para todo 

país, já que a educação, administrativamente, é centralizada desde Luanda, a capital 

de Angola. Investir qualitativamente no homem, como a riqueza mais substancial de 

um país, potencializando-o e habilitando-o educativamente, pensamos ser um 

compromisso proeminente e estratégico para o indispensável desenvolvimento social. 

Qualidade que queremos problematizar no próximo capítulo através da análise do 

perfil do professor no diálogo com Jean Jacques Rousseau. Pois a qualidade de 

ensino faz-se necessária, tal como afirma, em 2017, o então Presidente  da República 

de Angola, José Eduardo dos Santos, no seu discurso sobre o estado de ensino em 

Angola, quando reconheceu: 

 

O ensino cresceu em quantidade e o nosso desafio agora é melhorar a sua 
qualidade. Temos de melhorar com urgência, a formação dos professores, 
sobretudo no ensino primário e no ensino médio. É necessário ajustar 
também o conteúdo dos programas, para fazer dos estabelecimentos de 
ensino, instituições capazes de ligar a aquisição de conhecimentos teóricos 
à prática profissional, de forma a estimular o desejo de empreender e 
contribuir para vencer a batalha do desenvolvimento (SANTOS apud 
ANGOLA, 2017). 

 

As palavras de Santos apontam para as necessidades que se apresentam 

como emergenciais no campo educacional  de Angola. Neste capítulo que finalizamos, 

foi nossa intencão dar visbilidade para o sistema educacional angolano para, no 

próximo capítulo, potencializarmos um profícuo diálogo entre o contexto apresentado 

e o referencial teórico rousseauniano. Compreendemos que, diante do movimento 

reflexivo aqui engendrado, será viável uma melhor análise das possibilidades 

oferecidas pela pedagogia de Jean-Jacques Rousseau para a realidade de Lobito-

Benguela/Angola. 
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4 O referencial pedagógico de Rousseau para refletir sobre a realidade educativa 

no Lobito-Benguela/Angola 

 

Depois de termos percorrido, nos capítulos anteriores, a senda da realidade 

angolana, no que tange à descrição das dimensões sociopolíticas, econômicas, 

culturais e, sobretudo, educacionais, e, pensando no potencial humano, é importante 

conhecer o pensamento pedagógico de Rousseau, filósofo que baseia o objeto da 

nossa dissertação, sobretudo a partir da obra Emílio ou da Educação, para depois 

tratar do perfil do preceptor. Objetiva-se, assim, estabelecer um diálogo entre o filósofo 

com a realidade educativa no Lobito-Benguela/Angola. 

O pensamento pedagógico de Rousseau operou profunda transformação no 

campo educacional. O filósofo “trouxe uma mudança de paradigma na educação 

infantil em seu tempo” e, embora tenha “sido muito contestado”, jamais “abandonou 

seu percurso de elevar a formação do ser humano”, para que “a infância fosse 

respeitada e valorizada, condição necessária para que a sociedade se transformasse 

em um processo democrático” (RODRIGUES, 2016). 

Rousseau desejava “uma sociedade em que as pessoas fossem não apenas 

livres e iguais, mas também soberanas, isto é, que tivessem um papel ativo dentro do 

contexto geral. Para isso, seria preciso ensiná-las a ser livres, autênticas e 

autônomas, e essa tarefa deveria partir da educação das crianças” (RODRIGUES, 

2016). 

O Emílio, obra que tem como mote inspirador o homem natural e, portanto, 

parte da concepção de que o homem é naturalmente bom, ainda que esteja sob a 

sujeição do viver em um contexto social, propõe uma perspectiva pedagógica que 

esteja concatenada aos princípios da natureza, pois: “O homem nasceu livre e em 

toda parte é posto a ferros” (ROUSSEAU, 2014, p. 23- 24). O mesmo é dizer que a 

“criança está submetida às constituições sociais e não há como isolá-la de todo o 

convívio, uma vez que elas nascem numa sociedade e convivem com as imperfeições, 

contradições e corrupções dos homens dessa mesma sociedade” (PAMPLONA, 2006, 

p. 07). 

A proposta pedagógica rousseauniana foi inovadora, pois intecionava que as 

expressões naturais dos infantes fossem exteriozadas e não coibidas, prática habitual  
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no seu tempo. Deste modo, ela indicava o papel político da pedagogia e da educação, 

bem como sua vital importância para uma sociedade democrática. Rousseau, ao 

considerar os problemas da educação do seu tempo, destaca o sentido de uma 

filosofia que pensa o homem como um ser concreto e histórico: “Seu primeiro dever é 

para consigo mesmo” (ROUSSEAU, 1973 p. 280). Rousseau tinha como uma de suas 

preocupações epistemológicas a procura daquilo que tornaria o homem um sujeito 

feliz. De acordo com o filósofo genebrino, o processo educativo potencializa a 

edificação da felicidade. Com efeito, ele inicia-se em família, na relação que a criança 

estabelece com esse grupo social e seus exemplos, o que faz com que ela, a criança, 

elabore sentimentos saudáveis. 

Esta maneira de pensar precisa ser reforçada e acolhida pelas famílias dos 

alunos na Escola Missionária São Paulo no Lobito em Angola, pois, diante de muitos 

problemas sociais, muitas delas abdicam deste papel. Pais e mães abandonam seus 

filhos, desde tenra idade e com consequências de declínio na aprendizagem escolar 

na adolescência, uma vez que, conforme asseveram Andrade e outros autores (2005, 

p. 607), a partir da pesquisa de Zamberlan e Biasoli Alves (1996), é na “primeira 

infância os principais vínculos, bem como os cuidados e estímulos necessários ao 

crescimento e desenvolvimento são fornecidos pela família”. Sabemos também da sua 

importância da família como “mediadora entre a criança e a sociedade, possibilitando 

a sua socialização, elemento essencial para o desenvolvimento cognitivo infantil” 

(ANDRADE et al., 2005, p. 607). É verdade que vão surgindo novos modelos, 

“diferentes da família nuclear anteriormente dominante”, também em Angola, 

“constituída pelo casal e filhos”, mas independente da “sua estrutura, a família 

mantém-se como o meio relacional básico para as relações da criança com o mundo” 

(ANDRADE et al., 2005, p. 60725) (NETO, 2005). 

A família é vista como a melhor educadora para o filho buscando saberes e 

competências que são necessários para a vida como cidadão numa sociedade 

democrática e em constante transformação. Pois “assim como a verdadeira ama é a 

mãe, o verdadeiro preceptor é o pai” (ROUSSEAU, 1973, p. 24). O filósofo afirma 

ainda “que tudo aquilo que não é reforçado pelos laços de sangue jamais o será pela 

educação” (KRUL, 2012, p. 29). Conforme Rousseau (2004, p. 23): “Se a voz do 

sangue não for fortalecida pelo hábito e pelos zelos, ela desaparece nos primeiros 

                                                           
25 Nessa questão, Andrade et al. se fundamentam nas reflexões de Souza (1997). 
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anos, e o coração morre, por assim dizer, antes de nascer. Eis-nos desde os primeiros 

passos fora da natureza” 

Compartilhando as palavras de Pamplona (2006, p. 07), é “nessa perspectiva 

de otimismo que se busca aqui compreender a concepção rousseauniana”, 

observando como uma mãe e um pai engendram o processo formativo do seu filho, 

“dando o seu melhor, para que este seja o melhor para si e para os outros” 

(PAMPLONA, 2006, p. 07). 

Além da obra Emílio ou Da Educação, a obra pedagógica por excelência, em 

Rousseau, torna-se relevante destacar as obras Discurso sobre a origem e os 

fundamentos da desigualdade entre os homens e Do contrato social. E estas obras 

falam da antropologia política. Outro ponto a ser destacado quando da análise de sua 

produção teórico-filosófica é a conexão entre pedagogia e política. Por isso, é 

fundamental a relação estabelecida  entre política e educação numa altura em que, 

no tempo do pensador, as classes humildes eram excluídas da educação porque se 

pensava que não tinham condições para enfrentar o elitismo, que queria substituir o 

velho modelo político  (caracterizado pela aristocracia familiar, de posição e da igreja) 

pelo novo modelo (assinalado pela aristocracia de riqueza e inteligência) 

(PAMPLONA, 2006, p. 03). Nas palavras de Oliveira (2000, p. 16): 

 

[...] a trajetória do autor é uma inspiração, uma pedagogia política que orienta 
e direciona uma nova perspectiva associativa entre os cidadãos. A denúncia 
da injustiça, o encômio à participação política e a recusa a pressupostos 
degradadores do estado de igualdade entre os homens são aspectos da obra 
de Rousseau que nos conduzem a repensar nossa condição de cidadãos. 

 

Urge que a cidadania seja trabalhada pedagogicamente em Angola, a fim de 

superar a tacanha mentalidade que pensamos ter sido uma preconceituosa estratégia 

política que o colonizador português usou (1850-1950) para dominar o povo angolano 

indígena, excluindo-o do aprendizado para que não despertasse para os seus direitos. 

A educação em Angola era integral somente para os filhos de portugueses que deviam 

receber uma educação diferenciada, e se lhes inculcava a ideia de que pertenciam a 

uma raça superior, com o argumento de que os negros não reuniam capacidade para 

tal e, como já referimos ao longo do texto, só serviam para trabalhos braçais (SILVA, 

2015). A intencionalidade de propiciar “qualquer formação cultural e escolar” baseava-

se nas “preocupações com uma formação mínima das massas para rápidos ajustes 

aos interesses econômicos e políticos coloniais” e naquelas advindas “das 
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autoridades coloniais que viam com desconfiança qualquer educação mais qualificada 

dos africanos, que pudessem torná-los concorrentes e perigosos” (SILVA, 2015, p. 

67). Estando numa nova era, é chegado o momento de Angola trabalhar para mudar 

o quadro e oferecer uma formação integral e de qualidade para seus filhos, 

começando sobretudo no ensino primário e secundário, como realçou João Manuel 

Gonçalves Lourenço, atual Presidente da República de Angola, que falava na 

cerimônia de posse em Luanda, do novo secretário de Estado para o Ensino 

Secundário, Gildo Matias José, no dia 12 de junho de 2020: 

 

[...] deve-se fazer um grande investimento nos ensinos primário e secundário, 
na perspectiva do país ter quadros bem formados. O nosso país aspira 
colocar as nossas universidades numa posição de destaque no ranking das 
universidades africanas e mundiais. Mas, para que isso seja possível, não 
podemos apostar apenas neste nível de ensino. A aposta tem que começar 
nos níveis mais abaixo. Ou seja, temos que fazer um investimento grande no 
ensino primário e secundário […]. O futuro do nosso país não está no 
petróleo, não está nos diamantes, está no homem. O homem tem de ser 
formado e bem formado (LOURENÇO apud ANGORUSSIA, 2020). 

 

Formar a pessoa humana, sem exclusão de nínguém. Rousseau, diante dessa 

realidade, pensa  na integralidade do homem sem exclusão, como um novo ideal para 

a sociedade. Para o filósofo, “o que importa é pensar o homem integral, o que faz dele 

um ser e um ser bom” (PAMPLONA, 2006, p. 03). E segundo Rousseau (1995, p. 14): 

“Nosso verdadeiro estudo é o da condição humana”. 

A pedagogia de Rousseau sustenta a mudança substancial na forma de 

compreender o ser criança. Para ele, “o homem é moldado pela educação”, que “vem 

da natureza ou dos homens ou das coisas” (PAMPLONA, 2006, p. 05). “A educação 

da natureza não depende dos homens; a das coisas, só em alguns aspectos, a dos 

homens é a única em que se pode atuar” (PAMPLONA, 2006, p. 05). E, para 

Pamplona (2006, p. 05), “é por intermédio dessa atuação que, para Rousseau, se 

pode fazer algo pela educação da criança ou impedir que ela seja apenas parte de um 

corpo social desprovida de sua essência”.  

Não é fácil educar as crianças de forma natural, todavia é preciso tentar realizar 

essa educação natural e livre, e o que se conseguir seria uma vitoriosa tentativa. 

Porque o processo educativo-escolar “não depende exclusivamente do educador, mas 

de todo o contexto educacional” e de todos “os agentes envolvidos, aluno, professor, 

sociedade, e todas as esferas física e material” que devem conjugar esforços no 

sentido de que a educação se torne naturalmente possível (PAMPLONA, 2015, p. 09). 
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No contexto educacional angolano, os referidos “aspectos da concepção pedagógica 

abordada por Rousseau” são necessários para que seja mobilizado nos  educadores 

um olhar “para o atual cenário educacional e em particular para a educação” das 

crianças (PAMPLONA, 2015, p. 09) e dos adolescentes no Lobito em Benguela, na 

Escola Misssionária São Paulo, pois “tudo o que não temos ao nascer e de que 

precisamos quando grandes nos é dado pela educação” (ROUSSEAU, 1995, p. 8). A 

formação das crianças não está ligada somente à família, mas às escolas e, 

sobretudo, às escolas públicas. Trata-se este do ponto que buscamos abordar no 

próximo subtema. 

 

4.1 A influência pedagógica da formação do homem na perspectiva de Rousseau 

nas escolas públicas das sociedades atuais do século XXI, concretamente no 

Lobito-Benguela/Angola 

 

Segundo a observação de Barros (2000), "para a sociedade legítima, Rousseau 

prescreve a educação pública e a transforma em uma paideia de deveres" (BARROS, 

2000, p. 11). Assim como frisou Souza (2001; 2006), citada por Boto (2012), a referida 

“dimensão pública de seu pensamento sobre educação [...] vem assinalada no verbete 

Economia (moral e política), bem como em Considerações sobre o governo da 

Polônia” (BOTO, 2012, p. 231). 

 Romano (2005, p. 22) reforça que "as representações intelectuais do século 

XVIII, incluindo as de Rousseau, insistiam na virtude cidadã como base do governo 

não tirânico". À vista disso, as obras “Economia Política e em Considerações sobre o 

governo da Polônia e a sua projetada reforma (1772) consistiam explicitamente 

projetos concretos de educação pública, com a baliza simbólica do Estado-Nação 

como artífice e diretor desse mesmo ensino” (BOTO, 2012, p. 234). Em Considerações 

sobre o governo da Polônia, Rousseau “defende uma escolarização voltada para 

ancorar a existência nacional mediante ritos e saberes programáticos dirigidos à 

formação de uma coletividade disciplinada e virtuosa” (BOTO, 2012, p. 234). Por sua 

vez, o “discurso sobre Economia Política” tem como baluarte a “concepção de um 

modelo de administração do bem público que possa ser qualificada como pertinente 

à acepção de vontade geral” onde “a pedagogia tem lugar privilegiado”, estruturando 

“o papel social cívico e civilizador da educação do Estado” (BOTO, 2012, p. 234). 
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A maneira como Rousseau concebe a formação do homem no Emílio “tem 

muito a ver com as aspirações da UNESCO em seu projeto educacional para o século 

XXI” (PAIVA, 2007, 323), embora estejamos num contexto muito diferente do 

vivenciado pelo filósofo. Conforme Paiva (2007, p. 332), a abordagem rousseauniana 

“continua atual e rica em significados para repensarmos os processos de formação 

não como atos formais e mecânicos que devem ser levados a termo por uma exigência 

institucional. “Educar é construir sentidos para a própria existência humana. Assim, 

evidenciar a dimensão natural do ser humano nas teias e tramas do aprender e 

ensinar (BRANDÃO, 2001) é o desafio e, ao mesmo tempo, o estímulo que se coloca 

à educação dos nossos dias” (PAIVA. 2007, p. 332). E, para isso, nesse sentido, 

concordamos com Paiva (2007, p. 332) que “Emílio é fonte quase inesgotável para 

nossas reflexões e nossas ações”. 

Para o educador Célio da Cunha, assessor especial da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil entre 2006 e 2008, 

Rousseau, foi precursor no debate sobre a percepção dos infantes em uma dimensão 

integral. Ele dividiu a infância em fases de desenvolvimento e produziu uma 

perspectiva pedagógica que tinha como um dos seus elementos fundantes a 

liberdade. A proposta educativo-filosófica de Rousseau apresentou uma ideia 

concepção humanizada de ensino (FERNANDES, 2014). Na obra Emílio ou da 

Educação identifica-se a possível conexão entre a teoria educacional e a ideia de 

educação pública. 

Atualmente, no século XXI, percebemos que a presença de tecnologias digitais 

e suas exigências, no campo da comunicação virtual, se tornam indispensáveis e 

fazem parte do  dia a dia da escola básica. Vale salientar que a presença da tecnologia 

na realidade escolar enfatiza a desigualdade social: de um lado, temos escolas 

extremamente equipadas, com computadores e aparelhos tecnológicos de última 

geração e, de outro, temos educandários como os de Angola, em que faltam as 

condições mais básicas do espaço escolar, tais como, mobiliário, teto e lousas. 

Cotidianamente, as “tecnologias invadem os espaços de relações” entre os 

seres humanos; com elas são “vencidas barreiras geográficas e criadas aproximações 

culturais”, havendo “velocidade do surgimento de informações e da renovação destas” 

(PORTO, 2006, p. 43-44). Segundo Porto (2006, p. 44), “o papel que as tecnologias e 

as informações/imagens tem desempenhado na vida social implica não somente 
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explorar as características técnicas dos meios, mas buscar entender as condições 

sociais, culturais e educativas de seus contextos”. 

Queremos entender aqui as tecnologias como “os produtos das relações 

estabelecidas entre sujeitos com as ferramentas tecnológicas que têm como resultado 

a produção e disseminação de informações e conhecimentos” (PORTO, 2006, p. 44). 

Não somente a Escola Missionária São Paulo, no  Lobito, em Angola, tem de enfrentar 

seriamente a discussão sobre como inserir as tecnologias no contexto escolar, mas 

essa é uma demanda das demais escolas do país. 

As ferramentas tecnológicas podem se articular com os conhecimentos 

escolares e criar interlocuções entre os indivíduos através de bibliotecas com 

computadores, celulares e tablets disponibilizados aos alunos, em que podem ocorrer 

uma diversidade de saberes através de pesquisas, garantindo “transformações nas 

relações vivenciadas no cotidiano escolar” (PORTO, 2006, p 44; PORTO, 2003; 

MARCOLLA, 2004).  Vale dizer que a tecnologia, em si, não garante a eficiência da 

educação, mas pode proporcionar mediações que possibilitem o aprendizado do 

aluno. 

Observando o processo de desenvolvimento do homem diante de exigências 

digitais do nosso cotidiano, depreendemos que, ao discorrer sobre a educação na 

obra Emílio, Rousseau, “tomando os parâmetros da natureza como diretriz” para a 

instrução do indivíduo, “destaca a educação para além da capacitação cognitiva e 

profissional” (CARVALHO, 2016, p. 18). Nessa relação, a educação e todas as 

acepções decorrentes dela, ou por ela direcionadas, se configuram “como uma 

temática pertinente ao desenvolvimento humano” (CARVALHO, 2016, p. 18). 

Por derradeiro, podemos afirmar que, como um dos aspectos de uma 

antropologia humana, a educação pode viabilizar o conhecimento por meio da 

tecnologia (relembre-se, por certo, Rousseau no Segundo Discurso, quando faz uma 

descrição do progresso humano). Entretanto, no Primeiro Discurso, Rousseau utiliza-

se de argumentos contra uma exacerbação daquilo que o progresso científico trouxe: 

a desumanização. Assim, ao responder à pergunta da Academia de Dijon, que 

interroga se o advento das ciências e das artes contribuem para o aprimoramento dos 

costumes, o filósofo nega que as contribuições científicas e artísticas 

necessariamente melhorariam o homem. 

Nisso, as ideias do autor do Emílio nos levam a refletir “sobre a liberdade natural 

da criança e de sua formação educacional, quer seja sistematizada pela instituição de 
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ensino”, onde, hodiernamente, confluem “todas as acepções sobre uso de recursos 

tecnológicos para o desenvolvimento humano -, quer seja orientada por um preceptor, 

sem nenhum recurso tecnológico, como para o Emílio do século XVIII” (CARVALHO, 

2016, p. 106). Nas palavras do pensador, a natureza fez os seres humanos bons e 

aptos para serem educados. Urge que não sejam corrompidos pelas variadas 

corrupções presentes na sociabilidade, dentre as quais, a tecnologia encontra-se 

inserida: “[...] tudo está bem quando sai das mãos do autor das coisas, tudo degenera 

entre as mãos do homem” (ROUSSEAU, 2004, p.7). 

Hoje em dia, no Lobito, somos impelidos a atender às expectativas dos alunos  

ao caráter formativo da educação. Vale frisar, que é premente a restauração, 

conservação e construção de prédios escolares, com vistas a oferecer o mínimo de 

condições básicas para o oferecimento das aulas e práticas de ensino. Para tanto, 

seria igualmente relevante a aquisição de “equipamentos” e “recursos como 

aplicativos e seus derivados”, objetivando o atendimento dessa demanda social e 

econômica” (CARVALHO, 2016, p. 106), com vistas a equiparar Angola aos demais 

países que apresentam índices mais elevados de sucesso educacional. 

 É compreensível que, para Rousseau (2004), a educação do Emílio pode 

ocorrer por meio de três domínios: natureza, homem ou as coisas. É preciso realçar a 

educação obtida pelas coisas, como fruto das experiências com os objetos. Buscando 

as ideias de Rousseau (2004), para compreender a percepção do aluno da Educação 

Básica, nos dá a possibilidade de inferir que a aprendizagem da criança, a partir da 

experiência com a ciência e o mundo material,  será sempre voltada à percepção das 

coisas, ainda que esta venha acompanhada do próprio homem. 

Em relação à escola pública (colégios) não se dava importância às diferenças 

de idade e série. Considerando-se “as características dos colégios no século XVIII”, 

observaremos “que segundo Ariès (2014), a maioria das escolas daquele século não 

fazia distinção de idades dos alunos; então, era bastante comum” encontrar “alunos 

entre 10 e 25 anos de idade” estudando juntos e “aprendendo as mesmas lições” 

(CARVALHO, 2016, p. 90). “Compreende-se que uma vez estudando junto com os 

adultos, as crianças, os adolescentes e os jovens não desenvolviam seus talentos 

peculiares em função da precocidade da vida adulta” (CARVALHO, 2016, p. 90). A 

“característica relevante atribuída à escola pública, se aproxima da criticidade literária 

da mesma época, quando Rousseau (1994, p. 487), por meio do romance A Nova 

Heloísa, destaca o discurso da personagem Saint Preux”, quando “este questiona a 
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educação de sua época” (CARVALHO, 2016, p. 90). Interroga Rousseau: “[...] que 

acontece com uma educação iniciada desde o berço e sempre seguindo uma mesma 

fórmula, sem levar em consideração a prodigiosa diversidade dos espíritos?” 

(ROUSSEAU, 1994, p. 487). 

O pensamento pedagógico de Rousseau também se faz sentir na prática na 

Escola Missionária São Paulo, no Lobito, quanto à divisão dos alunos por turmas, 

tendo em consideração as faixas etárias para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. Lecionando para os alunos do ensino secundário, eles têm de 12 a 17 

anos de idade. Os alunos são distribuídos em dois períodos (manhã e tarde). Os de 

12, 13, 14 e 15 anos estudam no período da manhã, das 7h30min às 12h, e os de 16 

e 17 anos de idade, no período da tarde, das 13h às 17h. As turmas são organizadas 

tendo presente o equilíbrio entre  o número de meninos e meninas, buscando 

condições que facilitam o desenvolvimento do potencial de todos durante a formação. 

E nisso os professores ficam atentos e acompanham  as dinâmicas de todas as 

turmas, no que se refere à convivência e à aprendizagem individual, mas também e, 

sobretudo, favorecendo a aprendizagem coletiva,  mantendo a disciplina. 

Para além de salientar as características do “rigor disciplinar” para “o 

estabelecimento da ordem”, da “autoridade do mestre responsável pelas lições”, “e 

até episódios de violência – espancamentos -, associados a outras modalidades de 

castigos físicos infligidos ao aluno” (CARVALHO, 2016, p. 90), “Ariès (2014) indica 

ainda uma outra característica neste período”, que era “o ideal de formar crianças 

bem-educadas” a fim de se “destacar a identidade da aristocracia e da burguesia” 

(CARVALHO, 2016, p. 90). Isto gerou mais tarde segregação aguçando “os 

preconceitos entre pobres e ricos” em Paris (CARVALHO, 2016, p. 90-91). Numa 

Angola pós independente, é verdade que existem ricos e pobres, mas cenas de 

segregação  nunca foram manifestas em instituições públicas, e a Escola Missionária 

São Paulo não tem registo de tais fatos. Pelo menos, no tempo em que lá labutamos, 

não constatamos tal conduta. Essas características da educação mereceram uma 

certa recusa de Rousseau (2004, p. 13) aos colégios públicos franceses como algo 

excessivo à sua regra educacional: 

 

Não posso encarar como instituição pública esses ridículos estabelecimentos 
chamados colégios. Tampouco considero a educação da sociedade, pois, 
tendendo essa educação a dois fins contrários, não atinge nenhum dos dois; 
só serve para criar homens de duas faces, que sempre parecem atribuir tudo 
aos outros, e nunca atribuem nada senão a si mesmos. Ora, sendo comuns 
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a todos, estas demonstrações não enganam ninguém. São preocupações 
vãs. 

 

Em relação às escolas públicas da Polônia, na obra Considerações sobre o 

Governo da Polônia e sua reforma projetada (1771), como já acima referido e, em 

consonância com o princípio das demais obras em que o projeto “tornaria a criança 

nascida naquele território um autêntico cidadão polonês” (CARVALHO, 2016, p. 91), 

“Rousseau reconhece a importância da escola - ou da educação – pública”, porquanto 

“eduque objetivando formar a cidadania verdadeiramente republicana” (CARVALHO, 

2016, p. 91). Para o filósofo genebrino: 

 

A educação nacional só cabe aos homens livres; só eles têm uma existência 
comum e estão verdadeiramente ligados pela lei. Um francês, um inglês, um 
espanhol, um italiano, um russo, são mais ou menos o mesmo homem: Ele 
sai do colégio já totalmente moldado pela licenciosidade, isto é, pela servidão 
(ROUSSEAU, 1982, p. 36). 

 

O culto às tradições, depois de vários anos de colonização e conflitos armados 

(guerra civíl), trouxeram várias consequências funestas, entre as quais a corrupção 

generalizada e até mesmo institucional, que os alunos da Escola Missionária, no 

Lobito, sendo angolanos, precisam aprender de professores que os formem para o 

republicanismo. Segundo Taylor (1995), como exigência de proteção para a res 

publica, enfatiza-se os deveres e “a participação política dos cidadãos”, baseando-se 

“nas virtudes cívicas exigidas” destes, buscando “o interesse público” (BRESSER-

PEREIRA, 2004, p. 135-136). Diante do referido conceito, “ele [Taylor] afirma que a 

república é uma sociedade ‘ligada pelo patriotismo’”(BRESSER-PEREIRA, 2004, p. 

141). Saliente-se que aqui o “patriotismo tem um sentido preciso - adesão a um 

princípio que transcende o egoísmo” (BRESSER-PEREIRA, 2004, p. 141). Para 

Taylor: 

 

O patriotismo se baseia em uma identificação com os outros em um 
empreendimento particular comum. Eu não me dedico a defender a liberdade 
de qualquer um, mas sinto o vínculo de solidariedade com meus compatriotas 
em nosso empreendimento comum, a expressão comum de nossa dignidade 
respectiva (TAYLOR, 1995, p. 889). 

 

Isto é, sentido de amor, de devolução e ainda de devoção à pátria 

(LAROUSSE,1979), bem como ao seu povo, com desejo de querer serví-lo no futuro 

com amor, dentro do seu próprio país, sendo, desta maneira, solidários com os seus 



64 

 

conterrâneos. Tendo em consideração essa realidade em relação à educação atual, 

no Lobito, em Benguela/Angola, “ao entrar em contato com os textos pedagógicos de 

Rousseau, analisando suas ideias”, torna-se viável explicitar “a importância do  seu 

pensamento, que é fundamental para que o processo educacional seja formador do 

homem e  do cidadão, o que desperta grande interesse”, uma vez “que educar para a 

cidadania é o desejo e o objetivo global quando o assunto é educação” (SILVA, 2008, 

p. 98). 

Por isso, falar numa cidade, como a do Lobito, “onde haja leis que retratem os 

direitos e deveres dos cidadãos e sejam cumpridas imparcial e incondicionalmente”, 

parece uma utopia. Porém, apesar da crise educativa, é importante pensar que é 

preciso “resolver ou amenizar essa situação e que, como afirma Rousseau, mesmo 

que não tenhamos uma cidade, temos, pelo menos, uma pátria, pela qual devemos 

zelar”, que “pode se dar através da educação” (SILVA, 2008, p. 98). Para o filósofo 

genebrino: 

 

Mas todas essas precauções se tornam insuficientes, se não se alarga ainda 
mais a análise. Termino esta parte da economia pública por onde deveria tê-
la começado. A pátria não pode subsistir sem a liberdade, nem a liberdade 
sem a virtude, nem a virtude sem os cidadãos; isso é possível quando os 
cidadãos são educados para tal, caso contrário têm-se apenas escravos 
ruins, começando pelos próprios chefes de Estado (ROUSSEAU, 1996, p. 
39). 

 

Educar para a cidadania é uma questão complexa, como observa (SILVA, 

2008). Prever “a existência de uma verdadeira cidade, no sentido de pólis, não é algo 

simples e fácil de se realizar. Mas, por outro lado, é algo urgente de se pensar” (SILVA, 

2008, p. 98): 

 

É preciso que os educadores pensem, que reflitam profundamente sobre as 
possibilidades de direcionar a formação dos jovens para a consciência 
política, que não implica somente conhecer seus direitos e deveres, a 
estrutura e o funcionamento político e social do país, mas acima de tudo, ver-
se enquanto parte desse corpo político, expressando seus interesses através 
da vontade geral, que deve prever o bem-estar geral e, ainda, buscar isso 
nas realizações práticas e concretas. 

 

Então, a reconstrução republicana exige assimilar costumes e tradições, tendo 

deveres morais para com a comunidade e trabalhando para o seu bem-estar, fazendo 

algo de bom pelo seu país. Contrariando muitos avarentos, que embora formados, 

prejudicam o país com práticas imorais, corrompendo-se em prejuízo da maioria; isto 
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é, que não usam a ciência e o conhecimento para o bem comum, tornando assim 

Angola um país onde a corrupção está escorada. 

Com Rousseau (2002), a corrupção está, em primeiro lugar associada à 

oposiçãp da ideia de perfectibilidade e, nessa direção é um conceito ligado à 

antropologia rousseauniana. Enquanto conceito vinculado também à teoria política do 

autor, é sinônimo de “encurtamento” da ação do Estado, a qual ocorre quando o 

governo não  administra mais conforme o conjunto de leis definido deliberativamente 

pela vontade geral, usurpando o poder soberano e se tornando arbitrário. Em “relação 

à produção intelectual de seu século, mais precisamente dos philosophes que em sua 

maioria louvavam incondicionalmente o progresso das artes e das ciências, bem como 

seu valor para com os costumes em geral” (PAIVA, 2016, p. 436), o filósofo genebrino 

“tornou-se um enfático crítico do progresso” (PAIVA, 2016, p. 430). 

O filósofo “não nos deixa esquecer que o desenvolvimento dessas capacidades 

e talentos humanos se deve à vaidade” (PAIVA, 2016, p. 431), como ele afirma no 

romance Júlia ou a Nova Heloísa: "se a alguma vez a vaidade tornou alguém feliz na 

terra, infalivelmente esse feliz era apenas um tolo" (ROUSSEAU, 2006, p. 496). Para 

Paiva (2016, p. “sentido de implementar os gostos, as preferências e os costumes, o 

refinamento acabou criando um mundo de aparências, engano e corrupção”. Assim, 

conforme Rousseau: "Não se ousa parecer mais tal como se é" (ROUSSEAU, 1999a, 

p. 192), uma vez que, “tendo se afastado do feliz estágio de ignorância que a natureza 

propiciou, os homens usaram de sua capacidade criativa e seu gosto estético para 

criar uma teia de representações fúteis e ilusórias” (PAIVA, 2016, p. 431).. 

De acordo com Paiva (2016, p. 431), o “hedonismo e a luxúria [...] produziram 

na mentalidade humana um embotamento moral a ponto de não se desejar mais a 

virtude”. “Debilidade que Rousseau observa em todos os aspectos da vida, 

principalmente no que diz respeito às qualidades morais, ao julgamento e até à 

aprendizagem”, completa Paiva (2016, p. 431). Na sequência de sua reflexão, Paiva 

(2016) cita Rousseau: 

 

Se a cultura das ciências é prejudicial às qualidades guerreiras, ainda o é 
mais às qualidades morais. Já desde os primeiros anos, uma educação 
insensata orna nosso espírito e corrompe nosso julgamento. Vejo em todos 
os lugares estabelecimentos imensos onde a alto preço se educa a juventude 
para aprender todas as coisas, exceto seus deveres. Vossos filhos ignoram 
a própria língua, mas falarão outras que em lugar algum se usam; saberão 
compor versos que dificilmente compreenderão; sem saber distinguir o erro 
da verdade, possuirão a arte de torná-los ambos irreconhecíveis aos outros, 
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graças a argumentos especiosos; mas não saberão o que são as palavras 
magnanimidade, equidade, temperança, humanidade e coragem; nunca lhes 
atingirá o ouvido a doce palavra pátria e, se ouvem falar de Deus, será menos 
para reverenciá-lo do que para temê-lo. Preferiria, dizia um sábio, que meu 
aluno tivesse passado o tempo jogando péla, pois pelo menos o corpo estaria 
mais bem-disposto. Sei que é preciso ocupar as crianças e que a ociosidade 
constitui para elas o maior dos perigos a evitar. Que deverão, pois, aprender? 
Eis uma questão interessante. Que aprendam o que devem fazer sendo 
homens e não o que devem esquecer (ROUSSEAU, 1999b, p. 209). 

 

Nesta mesma senda, o genebrino faz um comentário no prefácio da comédia 

Narciso ou o amante de si mesmo, quanto a esta questão, deixando evidente a 

importância pedagógica das ciências e das artes e o papel que a educação tem na 

preparação das gerações futuras: 

 

Mas, quando um povo já se corrompeu até um certo ponto, quer as ciências 
tenham, quer não, contribuído para tanto, será preciso bani-las ou se 
preservar delas para torná-lo melhor ou impedi-lo de tornar-se ainda pior? 
Esta é outra questão, em relação à qual me declarei positivamente pela 
negativa. Pois, em primeiro lugar, uma vez que um povo corrupto nunca mais 
volta à virtude, não se trata de tornar bons aqueles que não o são, mas de 
conservar assim aqueles que têm a felicidade de sê-lo. Em segundo lugar, as 
mesmas causas que corromperam os povos servem algumas vezes para 
prevenir uma corrupção maior (ROUSSEAU, 1999a, p. 300). 

 

Nesse sentido, é imperiosa a necessidade de se olhar para as futuras gerações, 

ainda em preparação acadêmica em Angola, como é o caso dos alunos da Escola 

Missionária São Paulo, para que esse mal sirva de “remédio na medida em que for 

utilizado para evitar” outro pior, “como um antídoto, em benefício público” (PAVA, 

2016, p. 434), como diz Starobinski (2001) que, em Rousseau, "é a natureza que 

oferece o remédio do mal, ou então é a arte aperfeiçoada" (STAROBINSKI, 2001, p. 

179). Nas palavras do pensador genebrino, a "descoberta da causa do mal indica o 

remédio" (ROUSSEAU, 1973, p. 134), “no sentido da aquisição cultural e na ampliação 

das possibilidades humanas de uma forma nova, distinta da realidade dada, que 

possibilite a plena realização do homem em sua verdadeira natureza” (PAIVA, 2016, 

p. 436). 

Podemos verificar que, na obra Emílio, “a criança é preparada para desenvolver 

sua sensibilidade, suas disposições naturais e suas possibilidades criativas (para si e 

para os outros) para, ao fim, tornar-se o homem pleno para viver em qualquer 

sociedade sem se corromper” (PAIVA, 2016, p. 436). O filósofo genebrino diz: 

"Sabemos carregar o jugo da necessidade" (ROUSSEAU, 1994, p. 239). Diante disso, 
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Rousseau “reconhece a utilidade que as artes têm na implementação da vida 

cotidiana” (PAIVA, 2016, p. 434-435), quando diz: 

 

As ciências são a obra-prima do gênio e da razão. O espírito de imitação 
produziu as belas-artes, e a experiência as aperfeiçoou. Devemos às artes 
mecânicas um grande número de invenções úteis que aumentaram os 
encantos e as comodidades da vida. Eis verdades com as quais de bom grado 
concordo (ROUSSEAU, 1999a, p. 262). 

 

Mesmo que o filósofo tenha atacado o desenvolvimento da cultura, inferimos 

que ela, bem encaminhada, pode “evitar a ociosidade” e ser bem utilizada, “com o 

propósito de infundir nas mentalidades a virtude necessária ao pleno desenvolvimento 

do homem em suas disposições civis, bem como em suas necessidades pessoais” 

(PAIVA, 2016, p. 435). Com influência de Platão, possivelmente, “essa perspectiva se 

reveste de uma finalidade pedagógica com vistas a evitar a corrupção e a redirecionar 

o labor artístico, no sentido de melhor conduzir o desenvolvimento das paixões e bem 

encaminhar as emoções” (PAIVA, 2016, p. 435). Cônscio da valência das artes, o 

genebrino diz: 

 

Esperando, escreverei livros, comporei versos e música, caso tenha para isso 
talento, tempo, força e vontade, e continuarei a dizer, com toda a franqueza, 
todo o mal que penso das letras e daqueles que as cultivam, tendo certeza 
de não valer menos por isso. É verdade que um dia poderão dizer: 'Esse 
inimigo tão declarado das ciências e das artes, todavia, fez e publicou peças 
de teatro', e tal discurso constituirá, confesso, uma sátira muito amarga, não 
a mim, mas a meu século (ROUSSEAU, 1999b, p. 302). 

 

Desta maneira, torna-se necessário que haja uma educação humana, na 

Escola Missionária São Paulo, voltada sobretudo para os ideais sociais, onde, no 

futuro, os alunos, no seu modo de ser, resistam e tomem uma posição contrariando 

“à opinião pública e as tendências gerais da sociedade” pervertida, com  identidades 

e traços distintos” (PAIVA, 2016, p. 438) de comportamento em relação aos demais 

cidadãos. Aluno que, uma vez imbuído no "turbilhão social" (ROUSSEAU, 1973, p. 

286), “consiga ter domínio de si e não se submeta aos ditames das paixões, nem às 

opiniões dos homens” (PAIVA, 2016, p. 438), se constituindo em um humano “que se 

torna social de forma virtuosa”, “fazendo o uso dos recursos culturais” e “sem deixar 

para trás suas qualidades naturais” (PAIVA, 2016, p. 438). É verdade que, para que 

isso aconteça, alguns professores da escola pública, entre os quais, da Escola 

Missionária São Paulo, precisam reconfigurar seus modos de ser, abandonando 
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comportamentos inadequados e investindo em uma dimensão ética e politicamente 

engendrada em princípios humanizadores, servindo, por seu turno, de exemplo para 

a educação pública. 

À vista disso, depois de abordarmos algumas questões vinculadas a condutas 

inadequadas na relação entre os seres humanos no campo social e de trabalho,  

podemos deduzir que, para Rousseau (2004), o conceito de educação pública 

consiste no acesso ou na gratuidade do ensino para todos e no ideal pedagógico 

curricular cujas práticas escolares iniciam as crianças no pensamento público com 

atitudes como: sensibilização, conscientização, desenvolvimento da percepção e 

senso de responsabilidade com o todo das relações sociais que estariam elencadas 

no primeiro plano da formação escolar e na formação básica do cidadão (ROUSSEAU, 

2004). Queremos formar na Escola Missionária São Paulo, à luz do pensamento de 

Rousseau, alunos com senso de responsabilidade, para que, conscientes, possam 

intervir na sociedade de modo a transformá-la em uma perspectiva humanizadora. 

Educando-os para os valores como a solidariedade, o respeito, a honestidade, a 

tolerância, a amizade como qualidades a serem cultivadas e expandidas, firmando-se 

como pessoas que fazem e farão a diferença. Pessoas que não só exigem seus 

direitos como estudantes hoje, como, por exemplo, o direito ao intervalo, e que 

exigirão seus direitos futuramente, mas que cumprem, na atualidade, com seus 

deveres (estudar as lições) e cumprirão também, no futuro, com suas obrigações 

(ROUSSEAU, 2004a).  

Considerando a influência da educação de Emílio, que visava a afirmação da 

sua individualidade em conexão com o todo social, passando pela capacitação da 

percepção de como viver numa  sociedade,  onde  aspectos  como  a  vida,  a 

liberdade, o sofrimento, e, por fim, a felicidade deveriam ser compartilhados, é 

possível a formação de seres humanos em horizonte de integralidade do ser. As 

“instituições públicas, de modo geral, e, sobretudo, as educacionais, deveriam 

sensibilizar a observação de direitos e deveres como pleno exercício moral e político 

do cidadão (CARVALHO, 2016, p. 92). Destarte, Rousseau afirma: 

 

Aquele que ousa empreender a instituição de um povo deve sentir-se com 
capacidade para, por assim dizer, mudar a natureza humana, transformar 
cada indivíduo, que por si mesmo é um todo perfeito e solitário, em parte de 
um todo maior, do qual de certo modo esse indivíduo recebe sua vida e seu 
ser; alterar a constituição do homem para fortificá-la; substituir a existência 
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física e independente, que todos recebemos da natureza, por uma existência 
parcial e moral (ROUSSEAU, 1983, p. 57). 

 

Entre as considerações sobre a influência pedagógica da formação do homem, 

na perspectiva de Rousseau, nas escolas públicas das sociedades atuais do século 

XXI como no Lobito, “no que tange à formação do cidadão como finalidade da 

educação básica” (CARVALHO, 2016, p. 94) em uma perspectiva de qualidade do 

indivíduo (aluno), “estabelece-se uma ponte entre o filósofo genebrino do século XVIII 

e as questões relativas à escola pública no século XXI” (CARVALHO, 2016, p. 94). 

Contemporaneamente, em escolas públicas, observamos, a organização das turmas 

ou classes por faixas etárias. Na Escola Missionária São Paulo no Lobito, como 

realçamos acima, tem-se seguido esta prática, subtraindo ao máximo as diferenças 

de nascimento, o que queremos crer que, pedagogicamente, esteja ajudando os 

alunos no processo de aprendizagem. Com isso, pretendemos buscar e aprofundar, 

no próximo subtema, a influência que o homem/cidadão, cuja formação desponta na 

obra Emílio, possa ter na formação do indivíduo angolano no Lobito. 

 

4.2 Influência do homem formado no Emílio de Rousseau na formação do 

indivíduo (aluno) angolano no Lobito 

 

O progresso “tecnológico, a financeirização da vida cotidiana e uma possível 

macdonaldização26 da escola e seu mundo acabam operando um esvaecimento do 

homem, suas identidades e seus problemas sociais” (PAIVA, 2007, p. 323). Para 

Gadotti (2004), “esse é um dos atrasos da nossa civilização. Avançamos muito no 

plano das tecnologias e pouco no que se refere ao governo do humano” (GADOTTI, 

2004, p. 229). Com base nisso, o comentador relata que o tratado educacional de 

Rousseau relativamente às questões que o filósofo coloca em Emílio ou Da Educação, 

sobre o que seria no futuro (ROUSSEAU, 1973, p. 280), “contribuíram 

                                                           
26 Termo utilizado por Pablo Gentili no texto Neoliberalismo e educação: manual do usuário (1996). De 
acordo com Gentili (1996, p. 28), os “processos de mcdonaldização têm sido destacados por alguns 
autores para referir-se à transferência dos princípios que regulam a lógica de funcionamento dos fast-
foods a espaços institucionais cada vez mais amplos na vida social do capitalismo contemporâneo. A 
mcdonaldização da escola, processo que se concretiza em diferentes e articulados planos (alguns mais 
gerais e outros mais específicos), constitui uma metáfora apropriada para caracterizar as formas 
dominantes de reestruturação educacional propostas pelas administrações neoliberais. Na ofensiva 
antidemocrática e excludente promovida pelo ambicioso programa de reformas estruturais 
impulsionado pelo neoliberalismo, as instituições educacionais tendem a ser pensadas e reestruturadas 
sob o modelo de certos padrões produtivistas e empresariais”. 
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substancialmente para a valorização do homem e suas especificidades psicológicas 

no âmbito da educação moderna” e atual, isto é, “no campo educacional e político” 

(PAIVA, 2007, p. 325). 

Nesse ponto, Rousseau não só está preocupado, “mas almeja a formação do 

homem” (PAIVA, 2007, p. 325). Conforme Paiva (2016, p. 251), consitui-se em “uma 

formação geral, educação de princípios e preparação do homem para as decisões que 

forem necessárias em sua vida”. 

Formar seres humanos, na Escola Missionária São Paulo no Lobito, é o que se 

pretende, independemente da carreira que cada um vier a seguir futuramente. 

O projeto formativo e escolar defendido, a partir do referencial teórico que 

sustenta esta pesquisa, é aquele que intenciona uma educação crítica, que contribua 

para que mudanças ocorram na sociedade e que essas estejam ancoradas em uma 

dimensão humanizadora. Nesse sentido, acreditamos que só a partir do momento em 

que a pessoa passe a agir com ética, com respeito aos valores humanos, torna-se 

uma pessoa realizada e feliz e, assim, capaz de compreender de se relacionar com o 

outro em um espírito de coletividade. Por isso, importa que o aluno seja feliz 

escolhendo a sua carreira a seguir, assim como o filósofo afirma sobre o Emílio: 

 

Que ele siga mais tarde a carreira eclesiástica, militar ou seja advogado, 
pouco importa. O importante é ensinar-lhe a viver. Saindo de minhas mãos, 
ele não será, concordo, nem magistrado, nem soldado, nem padre; será 
primeiramente um homem. Tudo o que um homem deve ser, ele o saberá, se 
necessário, tão bem quanto quem quer que seja; e por mais que o destino o 
faça mudar de situação, ele estará sempre em seu lugar (ROUSSEAU, 1973, 
p. 15). 

 

Tal perspectiva abre um caminho novo na história da formação humana, 

multifacética e cultural, para o desenvolvimento da humanidade. Evidencia-se, aqui, 

“a originalidade e a diferença” do filósofo, que reside no fato de que “o homem é a 

suprema obra de arte da Natureza e que a bondade é a dádiva natural que possibilita 

sua realização” (PAIVA, 2007, p. 326-327). 

Rousseau “situa o homem em duas perspectivas: a perspectiva histórica” e a 

perspectiva “na qual o autor desenvolve um plano universal de desenvolvimento da 

humanidade”. A perspectiva  de tal planejamento demonstra sua singularidade “no 

fato de que trabalha o dever-ser pela arte (educacional e política) do conserto, da 

reconciliação” (PAIVA, 2007, p. 327). 
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Em Angola, as novas gerações precisam ser educadas para a cultura da paz. 

Faz pouco tempo que os conflitos armados terminaram no país, por isso, muitas 

feridas ainda continuam abertas (perdas de entes queridos e presença de pessoas 

que atuaram diretamente na guerra, ainda vivas). Então, cultivar o espírito de 

reconciliação tem sido um engajamento de todas as instituições no país. 

Olhando para o passado e estando no tempo de paz, pensamos que os alunos 

de Escola Missionária no Lobito deviam aprender a viver uma cultura pacífica, e isto 

“requer o desenvolvimento de uma nova mentalidade”. E a “educação pode e deve 

ser vista como um factor determinante para que haja, efectivamente, o 

desenvolvimento de uma consciência social em prol dessa mesma cultura” (SILVA, 

2013, p. 01). Ela, a educação, portanto, “determina o ponto de partida para a 

promoção” e “a manutenção da paz”, “facilita a mediação de conflitos e funciona como 

pilar principal da reconstrução da sociedade angolana afectada pela violência armada, 

por mais de 38 anos consecutivos” (SILVA, 2013, p. 02).  

Pensamos, ainda, que “o desenvolvimento das capacidades humanas, sejam 

elas cognitivas, físicas ou mesmo intelectuais”, são o “principal objetivo da educação” 

(SILVA, 2013, p. 02). Segundo Fernandes (2011), mais “do que qualquer outra 

contribuição, a educação garante a transmissão de valores éticos e morais que 

proporcionam ao indivíduo procurar a conduta de vida mais apropriada e dentro das 

normas da sociedade em que está inserido” (SILVA, 2013, p. 02). Cabe aos 

professores – porque estão inseridos nesse processo – o engajamento para o objetivo 

de se abster daquilo que pode abrir feridas que já estão em vias de cura.  

Segundo Paiva (2007, p. 327), como a degeneração (dégénérescence) “veio 

pelas mãos do homem, cabe a ele reconciliar-se com sua própria natureza, consigo 

mesmo e com o próximo” . Importa realçar que o autor de Emílio apresenta na sua 

obra dois sentidos de homem: “o primeiro é o homem natural”, que “significa o homem 

primitivo, encontrado num estágio anterior à sociedade e ao plano histórico da 

humanidade, bem como o homem natural que vive comunitariamente entre seus 

semelhantes já num estágio avançado de civilidade” (PAIVA, 2007, p. 327). A 

“bondade, a sensibilidade e o caráter reto desse espécime fazem dele um homem 

autêntico por apresentar todas suas potencialidades como indivíduo e todo seu 

engenho como ser no mundo, real e concreto” (PAIVA, 2007, p. 327). O segundo é o 

homem civil que “se desdobra em burguês” (cheio de privilégios fruto da dominação 
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sobre o semelhante e da usurpação da propriedade) e cidadão (o homem ideal, o ser 

coletivo) (PAIVA, 2007, p. 327). 

Rousseau realça que o que chamamos de homem total seria “a junção do 

homem autêntico como cidadão, superando o burguês e todos os vícios engendrados 

no desvirtuamento das paixões” (PAIVA, 2007, p. 327). O burguês deve superar-se 

pela rejeição do mundo das aparências e do disfarce, em primeiro lugar, e, “em 

segundo, pelo desenvolvimento da natureza do homem conforme os princípios 

naturais, por meio de um amplo projeto político – o pacto social – (Contrato Social) 

que não prescinda de uma ampla formação humana (Emílio)” (PAIVA, 2007, p. 321). 

Em Angola, no Lobito, na Escola Missionária São Paulo, formar homens para 

autenticidade, e com caráter, faz-se necessário. Homens sem máscaras, que revelem 

sua verdadeira face para as pessoas, mostrando e aceitando sua própria condição, 

sem rodeios. 

Martins (2012, p. 353) assevera que, em conformidade à obra de Rousseau, “o 

homem político, o homem que vive em sociedade, traz consigo uma máscara de 

artificialidade que tapa e se sobrepõe à sua verdadeira natureza”. Quer isto dizer, “a 

máscara é necessária à artificialidade da vida em sociedade, enquanto modo 

específico que o homem tem de se representar no seu seio” (MARTINS, 2012, p. 354).  

Diante disso, “a tarefa da educação consiste em resgatar do olvido da memória 

os princípios essenciais da existência humana, que a sociedade, pelas suas muitas 

contingências, nos condiciona a esquecer” (MARTINS, 2012, p. 353). E é “pela 

recordação que se recuperam os princípios fundamentais da condição humana. Se à 

memória cabe o papel de resgatar e recuperar esses princípios, é à educação que 

cabe atualizar esse tempo originário redescoberto pela memória” (MARTINS, 2012, p. 

354). 

À vista deste quadro, os alunos da Escola Missionária São Paulo devem ser 

formados de modo a recordar-se dos princípios da condição humana, mostrando sua 

verdadeira natureza, galgando etapas de desenvolvimento na vida, sem prejudicar 

nínguém, respeitar o bem alheio, isto é, não roubar o próximo para se enriquecer, 

princípios éticos de um Iluminismo rousseauniano que, infelizmente, são uma prática 

que, hoje em dia, na sociedade angolana não se fazem presentes. Pois, se olharmos 

para Rousseau, “Emílio é o homem da sociedade que menos sabe disfarçar” 

(ROUSSEAU, 1973, p. 488). Está “preparado para viver no mundo moderno” e 
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servindo “de protótipo do cidadão de uma possível sociedade nos moldes do Contrato 

Social” (PAIVA, 2007, p. 327). 

Os dois sentidos de uma antropologia rousseauniana encontram eco nas vias 

denominadas pelo filósofo de ordem natural e ordem civil (PAIVA, 2007). Dois planos 

que se entrelaçam simultaneamente e sem primazia de nenhum deles (PAIVA, 2007). 

“Aquele que, na ordem civil, deseja conservar a primazia da natureza, não sabe o que 

quer” (ROUSSEAU, 1973, p. 13). 

Segundo Paiva (2007, p. 327): 

 

Porque não deve haver primazia de nenhuma e sim a conjugação de ambas, 
tanto na organização geral da sociedade quanto na formação específica do 
homem. São duas dimensões presentes em todo o ato formativo que 
acontece desde o nascimento da criança (plano individual) até sua plena 
constituição como cidadão (plano coletivo). 

 

Assim, na “ordem natural, sendo os homens todos iguais, sua vocação comum 

é o estado de homem; e quem quer que seja bem educado para esses, não pode 

desempenhar-se mal dos que com esse se relacionam” (ROUSSEAU, 1973, p. 15). O 

que importa, para Rousseau, é o ofício de ensinar. Para Paiva (2007, p. 328), este é 

o propósito “de desenvolvimento da dimensão humana, presente no pensamento 

rousseauniano desde 1740 quando foi preceptor dos filhos do Sr. Jean Bonnot de 

Mably de cuja experiência escreveu seu Projeto para educação do Senhor de Sainte-

Marie”, quando afirma que “o objetivo que devemos nos propor na educação de um 

jovem é o de formar-lhe o coração, o juízo e o espírito” (ROUSSEAU, 1994, p. 45). 

Educando a natureza, inicia-se a formação do coração, tendo em vista o 

autoconhecimento e o “autocontrole de todas suas emoções, paixões, capacidades”, 

“prospecção das virtudes naturais” (PAIVA, 2007, p. 328). Como diz Streck (2003, p. 

151), “Rousseau fala na compaixão como o sentimento básico a ser cultivado pelo 

Emílio na medida em que conhece o mundo com as desigualdades criadas pelos 

homens”. Concepção também assumida por Paulo Freire (2000, p.129-130) quando 

defende uma “ética universal do ser humano” na construção de um mundo mais justo 

e igualitário. 

Os indivíduos, no Lobito, devem ser instigados e educados a pensar, a 

elaborar, a reunir forças e estratégias, a fim de trabalhar para a justiça. Pensamos que 

a educação para a paz visa uma convivência mais saudável, justa, solidária, de forma 

a sensibilizar a opinião pública para apelar à cooperação e solidariedade. 
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Segundo Campos (2008), “a educação deve ser observada a partir de um 

prisma de transformação que deve servir como ferramenta essencial de construção 

da cultura de paz” (CAMPOS, 2008). Nisso, podemos entender, também, “a procura 

de equidade de um país, em que a sociedade se divide em sectores: crescimento 

económico, sustentabilidade, saúde, segurança” e, sobretudo, crescimento humano, 

além da própria educação, de acordo com Silva (2013, p. 21) a partir das reflexões de 

Brito (2011/2012). Tudo isso gera um equilíbrio que desemboca no “aumento de 

oportunidades e de capacidades dos indivíduos de servir o seu país”, ainda segundo 

Silva (2013, p. 21) baseada em Brito (2011/2012), facilitando, por sua vez, a mudança 

“de atitudes e comportamentos em relação aos problemas dos desequilíbrios 

económicos, sociais, culturais e de luta entre os povos” (SILVA, 2013, p. 21).  

Urge a justiça entre os angolanos para diminuir as assimetrias em relação às 

gritantes desigualdades sociais, no intuito de que a compaixão gere a solidariedade 

e, esta, por sua vez, o amor. Dessa maneira, concordamos com Gadotti (2004) quando 

menciona que a solidariedade é uma exigência ontológica, conciliando com a 

afirmação do autor genebrino: “o amor ao gênero humano não é outra coisa em nós 

senão o amor à justiça” (ROUSSEAU, 1973, p. 283). Interessante é trazer, nesta 

reflexão da formação do homem no Emílio de Rousseau, as ideias presentes no 

discurso do vigário saboiano. Conforme Paiva (2007, p. 331), a partir do texto em 

questão, “podemos inferir que a virtude resulta do exercício da razão, guiada pela 

consciência moral e substanciada na sensibilidade, cuja base não é outra senão a 

bondade natural”. Diante de uma tendência crítica a Rousseau de que estava 

formando um homem antireligioso, pode-se dizer que o Deus do filósofo “seria mais 

um guia da consciência” (PAIVA, 2007, p. 331). É o que sugere o genebrino quando, 

por meio da religião natural, objetivou capacitar Emílio a agir moralmente, tão somente 

sob a autoridade de sua consciência (PAIVA, 2007, p. 331). De acordo com Rousseau: 

 

Quando chegarmos a isso, que nova autoridade conseguimos sobre o nosso 
aluno! Quantos novos meios de falar ao coração! Só então ele encontra um 
real interesse  em ser bom, em fazer o bem longe dos olhares dos homens e 
ser forçado pelas leis, em ser justo sozinho, perante Deus, em cumprir seu 
dever, mesmo à custa de sua vida [...] (2004, p. 450). 

 

Para o filósofo, “a consciência é [...] a voz da alma e as paixões” são “a voz do 

corpo” (PAIVA, 2007, p. 331); “é imprescindível a existência de uma religião no 

conteúdo da formação do homem”, observa Paiva (2007, p. 331). A religião é encarada 
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como a instituição que auxilia imensamente na desnaturação, e desenvolve “no 

homem a bondade, a misericórdia, o respeito, o amor e, como prêmio, a felicidade 

suprema” (PAIVA, 2007, p. 331). 

 

A educação não pode negligenciar o fato de que honrar e amar o autor da 
espécie e o ser que a protege é uma consequência natural do amor a si, nem 
deve esquecer que a liberdade precisa ser orientada para que não haja abuso 
do livre arbítrio e que suas faculdades sejam canalizadas para o uso das boas 
ações (PAIVA, 2007, p. 332).  

 

Conforme Rousseau: “Ocupai vosso aluno com todas as boas ações a seu 

alcance” (1973, p. 280). O que é interessante entender é que Rousseau recusa o 

“materialismo ateu bem como o fanatismo religioso” (PAIVA, 2007, p. 331). 

Depois da abordagem sobre a influência do homem formado no Emílio de 

Rousseau na edificação moral do aluno angolano, no Lobito, gostaríamos de trazer 

também um histórico, e, na mesma linha, o contributo de alguns filósofos, que no 

percurso da nossa formação julgamos relevantes por causa da filiação deles, de 

alguma forma, à tradição iluminista-rousseauniana, para pensarmos a formação de 

qualidade para os alunos na Escola Missionária São Paulo, no Lobito, em Angola. 

 

4.3 Melhoramento do ensino para a formação de qualidade e consequente 

desenvolvimento na Escola Missionária São Paulo: um breve diálogo de 

outros autores com Rousseau 

 

Durante a nossa caminhada e formação no curso de Mestrado em Educação, 

tivemos contato com o que pode ser denominado o contributo dos filósofos Immanuel 

Kant (1724-1804), Michel Foucault (1926-1984), Theodor Adorno (1903-1969) e Karl 

Marx (1818-1883). Portanto, no corpo do trabalho, buscamos estabelecer um breve 

diálogo de Jean-Jacques Rousseau, filósofo cujo pensamento ancora o objeto da 

presente dissertação, com os citados pensadores. Torna-se relevante destacar que 

nossa intencionalidade, com a discussão apresentada neste subcapítulo, não se 

constitui como um exame pormenorizado das aproximações e dos distanciamentos 

dos autores mencionados com a pedagogia rousseauniana, uma vez que para a 

merecida discussão deveríamos produzir, no mínimo, um estudo para cada diálogo 

proposto. Observações registradas, elucidamos que o nosso objetivo é apresentar 

algumas reflexões possíveis e iniciais a partir dos filósofos referidos em conversa com 
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o constructo teórivo de Rousseau. Depois da qualificação do projeto e sua 

reestruturação, como referenciado na introdução, temos vindo a falar do perfil do 

professor, relação professor-aluno, tendo em conta a qualidade de ensino em Angola, 

com objetivos, traçados e a alcançar, durante este percurso. 

Para Kant, a educação e o “melhoramento humano são noções que se implicam 

necessariamente” (LIMA FILHO, 2019, p. 59). Proposta que desemboca “na 

construção de si do sujeito como instância racional teórico-prática” (LIMA FILHO, 

2019, p. 59), e como pedagogia, no “cumprimento do ideal de Esclarecimento 

moderno, o qual articula em seu bojo o desenvolvimento do indivíduo, seja do ponto 

de vista teórico-especulativo, seja daquele moral” (LIMA FILHO, 2019, p. 59). 

Desenvolvimento que se busca como proposta da educação da pessoa, do 

Esclarecimento, que é a “autoconstrução do sujeito como senhor de si mesmo, como 

horizonte aberto em permanente aprimoramento” (LIMA FILHO, 2019, p. 59). 

O filósofo de Königsberg aponta o aprimoramento que mencionamos na 

abordagem trazida sobre o professor e o aluno, quanto à qualidade do ensinar na 

escola em Angola, como instituição que se dedica ao processo de ensino e 

aprendizagem entre alunos e docentes, perseguindo a pedagogia educativa de 

Rousseau. “Kant referencia nominalmente Rousseau na obra Sobre a Pedagogia 

(1762)”, “se utiliza de vários exemplos oriundos da obra Emílio ou Da Educação” 

(GONDIM; VERAS, 2017, p. 100) e destaca que Rousseau escreve no Emílio uma 

caracterização mais ou menos detalhada das capacidades de certos períodos do 

desenvolvimento humano, os procedimentos didáticos, as experiências e os 

conteúdos proporcionais para cada uma dessas etapas ou idades. 

Kant explicita, de maneira breve, “as especificidades cronológicas da 

aprendizagem”, “elenca e desenvolve quais qualidades devem ser fomentadas no 

processo educacional do aluno no geral” (GONDIM; VERAS, 2017, p. 100). Rousseau 

nos indica no pensamento já citado ao longo do texto, e que queremos trazer 

novamente: 

 

Nascemos fracos, precisamos de força; nascemos desprovidos de tudo, 
temos necessidade e assistência; nascemos estúpidos, precisamos de juízo. 
Tudo o que não temos ao nascer, e de que precisamos como adultos, é nos 
dados pela educação (1995, p.11). 

 

Na sequência, citamos Kant, que corrobora esse pensar a respeito da instrução 

humana: “O homem é a única criatura que precisa ser educada. [...] Se, por exemplo, 
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um animal, ao vir ao mundo, gritasse, como fazem os bebês, tornar-se-ia com certeza 

presa dos lobos e de outros animais selvagens atraídos pelos seus gritos”, salienta o 

filósofo conhecido também pela sua pontualidade (KANT, 1999, p.11). 

Um outro importante pensador de quem aproveitamos algumas ideias durante 

o nosso percurso é Michel Foucault e queremos associá-lo ao pensamento de 

Rousseau, pois ambos, no nosso entender, estão preocupados com a educação do 

ser humano, sobretudo enquanto criança e aluno, comprometidos também com a 

qualidade que deve ser educado pelo seu professor. A preocupação com a criança e 

sua educação natural, o respeito ao seu desenvolvimento (Rousseau), a preocupação 

com o sujeito e suas particularidades, em sua singularidade e subjetivação (Foucault) 

coloca o aluno em lugar de centralidade na relação professor-aluno, como sujeito livre 

e autônomo em seu processo de aprendizagem. O pensamento pedagógico dos dois 

filósofos possui relevância  para refletirmos sobre as relações de ensino e 

aprendizagem, delineando vínculo com a práxis educativa na atualidade, pertinente a 

qualquer contexto ou nível de ensino na concepção da formação humana por meio da 

realização pessoal. “Rousseau defendia a educação como uma forma de tornar o 

homem livre, preparado para viver em sociedade”. E Foucault fazia uma crítica à 

“sociedade constituída nos moldes da modernidade, com mudanças já concretizadas 

e modificações em andamento” (LIMA, 2013, p. 205). 

As mudanças referidas acima fazem parte da dinamicidade de qualquer 

sociedade, onde muitas crianças estão fora do sistema de ensino, como temos vindo 

a acompanhar em Angola, ainda neste ano de 2020, e que precisam ser integradas 

ao sistema, pois a educação de qualidade é um agente transformador da sociedade. 

No século XVIII, Rousseau já defendia a importância de uma boa educação, não se 

deteve em provar a má qualidade da educação daquela época (GONDIM; VERAS, 

2017). 

Na ótica do filósofo Theodor Adorno, uma perspectiva filosófico-educacional 

que também revisitamos, o sentido do processo pedagógico fundamenta-se em uma 

autoreflexão crítica (ADORNO, 1995, p. 121). Uma política na e para a educação, 

significando diálogo crítico, que envolve o dizer, o escutar e o dialogar. Nos referimos 

a um diálogo não restrito ao espaço acadêmico, mas aberto à sociedade como um 

todo, visando à instituição de um Estado Democrático de Direito. 

Daí, a relevância do livro Emílio para a educação contemporânea, que consiste 

na busca de soluções para os problemas da área educacional, dificuldades essas que 
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o Estado moderno de várias partes do mundo, entre as quais Angola, enfrenta a 

procura de saídas para a melhoria da qualidade do processo de aprendizagem. O 

professor deve perceber o aluno na sua integralidade, na sua dimensão humana. É 

essa perspectiva que o trabalho que temos vindo a consolidar na dissertação retoma 

e dirije objetivando alternativas para melhorar a qualidade de ensino em Angola, no 

Lobito-Benguela, na Escola Missionária São Paulo. Pois, na perspectiva 

rousseauniana, “a relação do preceptor com o pupilo e a ação pedagógica estão 

fundamentadas em uma base que realça o papel da educação na formação da criança 

até que se torne adulto preparado para a convivência coletiva” (LIMA, 2013, p. 209). 

Convivência e integralidade são também elementos presentes na concepção 

de Karl Marx, quando propõe uma formação omnilateral do homem em nível de uma 

proposta educacional que assume a humanização em sua radicalidade. Tanto o corpo 

como a espiritualidade humanas devem desenvolver-se de forma harmoniosa e 

concomitante. 

Marx ressalta a humanização do ser biológico e específico que se dá dentro da 

sociedade e pela sociedade. A omnilateralidade realiza-se “no âmbito de uma 

sociedade auto-regulada do ponto de vista da produção, organização e distribuição 

dos objetos necessários para garantir a base material e espiritual do homem” 

(FERREIRAJR; BITTAR, 2008, 645). E, quanto a esses elementos, Rousseau (1964, 

p. 57) diz que: “Nós não somos precisamente duplos mas compostos”. 

O autor de Emílio menciona tal duplicidade na medida em que “se trata de um 

empreendimento da razão devidamente guiado pelos princípios da natureza” e 

também “voltado para uma autêntica formação humana, na qual o homem se realiza 

plenamente apenas em sua dupla condição, ou melhor, em sua condição composta 

de homem natural e homem civil” (PAIVA, 2016, p. 245) ou ainda de vinculação à 

natureza e à sociedade. 

 

O modo como o homem supera o conflito e se integra a um plano de 
conjugação dos dois ideais é uma questão inteiramente pedagógica, uma 
tarefa moral que pode ser executada pelas instituições políticas e 
educacionais e que atuam sistematicamente na formação do homem e do 
cidadão, buscando sempre uma síntese entre os dois. O resultado de tudo 
isso é o belo projeto de formação humana expresso ao longo do texto Emílio 
ou Da Educação (ROUSSEAU, 1973), no qual a ação formativa tem por 
princípio a valorização incondicional da natureza e, como não poderia deixar 
de ser, é a melhor maneira de desnaturar o homem de forma que ele possa 
bem viver entre os seus (PAIVA, 2016, p. 248-249). 
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O filósofo estava ciente de que estamos num mundo representativo, cuja 

relação com o outro é imperiosa (PAIVA, 2016). E, nisto, a educação apresenta 

condições adequadas “para o pleno desenvolvimento das faculdades humanas” 

(PAIVA, 2016, p. 249).  

A boa socialização superaria “a contradição criada pela ordem social” e 

proporcionaria “uma realidade nova” porque a “boa educação é aquela capaz de 

melhor preparar o homem para enfrentar essa realidade” (PAIVA, 2016, p. 249). O 

“processo de civilização deve contar com um trabalho político e pedagógico que 

amplie as possibilidades de convivência” (PAIVA, 2016, p. 249). Emílio, em sua 

jornada, “terá diversos deveres, tanto individuais como coletivos, mas, primeiramente, 

deve cuidar de si mesmo, dedicando-se ao exercício socrático do autoconhecimento, 

dominando seus sentimentos e controlando suas paixões” (PAIVA, 2016, p. 253). O 

pensador ressalta que se trata de um "primeiro dever" (ROUSSEAU, 1973, 280). 

Daqui, pode-se “presumir a existência de outros deveres”, na medida em que 

“diversas lições morais” estão entre aquelas que Emílio recebeu. Já Foucault fala do 

cuidado de si para cuidar dos outros (FOUCAULT, 2010). 

Depois de passar em revista, embora resumidas as ideias dos autores, 

podemos concluir que o desenvolvimento do indivíduo ocorre pela educação, que se 

apresenta como um processo contínuo de inacabamento. A educação humana visa a 

integralidade, abarcando todas as dimensões da vida e da sociedade. Rousseau 

defende e acredita que o ser humano necessita de liberdade para agir e pensar, 

afirmando que a verdadeira ação educativa, por excelência, “seja aquela que tem seu 

início no nascimento, prossegue por toda a vida num movimento contínuo de 

desenvolvimento dos princípios”, que resume “o chamado da natureza no coração do 

homem e prepara para viver qualquer situação, até mesmo a de representar um papel 

determinado no jogo das representações sociais” (PAIVA, 2016, p. 252). Com 

sustentação nessa premissa, como se não bastasse, queremos buscar uma 

abordagem à questão da cidadania no Emílio, de Rousseau, na vivência social. 
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4.4  Buscando cidadania em Rousseau como referência para o comportamento 

social do indivíduo (aluno) na Escola Missionária São Paulo no Lobito-Benguela 

em Angola 

 

Rousseau especifica que “Emílio não foi feito para permanecer sempre solitário; 

membro da sociedade deve cumprir seus deveres; feito para viver com os homens, 

deve conhecê-los” (ROUSSEAU, 2004, p. 470). Percebe-se aqui, que, embora, o 

pensador fale da educação de caráter doméstico, ela, a educação, portanto, tinha 

como alvo a coisa pública. Assim sendo, compatibiliza o ideal de uma educação para 

o exercício da cidadania com a formação doméstica. Assegura o filósofo: “[...] assim, 

se formam aos poucos na mente de uma criança as ideias das relações sociais, antes 

até que ela possa ser realmente um membro ativo na sociedade” (ROUSSEAU, 2004, 

p. 259). A formação de uma consciência inspiradora que efetiva a ação moral e 

política, as quais deveriam corresponder em termos essenciais ao exercício da 

cidadania desencadeia o início de uma formação com vistas ao espírito público. 

Emílio, criança e órfão, fica aos cuidados do preceptor e este tem a tarefa de 

torná-lo um homem honesto, livre e autônomo em qualquer sociedade que viva. É 

honesto e sincero; qualidades que precisam ser, cada vez mais, inculcadas nos 

angolanos, nos alunos, como cidadãos, dada a desonestidade reinante de modo geral, 

ainda em nossos dias, no seio da sociedade angolana, sobretudo entre os políticos, 

como uma das consequências da guerra, além da ganância. 

Sabemos que a honestidade trata-se de um princípio que envolve, dentre 

outras características, compromisso no cotidiano social com a justiça, o bem comum 

e a verdade. Atualmente, e também em Angola, parece que o princípio de honestidade 

está em declínio. No território angolano, as pessoas que buscam ser honestas são 

chamadas de malaiques27. Supomos que “ser honesto é a melhor forma de conduzir 

todos os aspectos da vida, seja nos relacionamentos pessoais ou profissionais, ou em 

relação a nós mesmos” (MIOTTO, 2013, p. 416). 

Realçamos, mais uma vez, que nosso intuito nessa pesquisa é buscar também 

o modelo de formação ideal para formar cidadãos, amantes de Angola. E isso passa, 

indubitavelmente, pelos professores. Vale ressaltar que, se apostamos em um 

melhoramento da educação, torna-se mister que o Estado de Angola invista em 

                                                           
27 Palavra usada em Angola para designar aquela pessoa que não compactua com as condutas 
maléficas do grupo. 



81 

 

políticas públicas de formação de professores. Faz-se urgente que os cursos de 

licenciatura tenham mais investimentos, que os docentes sejam melhor remunerados, 

que as escolas possuam recursos materiais para oferecer à comunidade escolar 

melhores condições de possibilidade de aprendizagem e que não se esqueça do 

grandioso papel da formação continuada em relação ao professorado. 

O papel do professor na vida de um aluno é incomensurável. Basta lembrarmos 

o exemplo fictício de Emílio, que, conduzido por seu mestre, foi educado longe da 

cidade, no ambiente do campo, mas, também, apto a viver em sociedade, em qualquer 

metrópole. À vista disso, o filósofo afirma: 

 

Mas considerai primeiro que, querendo formar o homem da natureza, não se 
trata por isso de fazer dele um selvagem e de relegá-lo ao fundo dos bosques, 
mas envolvido na sociedade basta que ele não se deixe arrastar nem pelas 
paixões nem pelas opiniões (ROUSSEAU, 2004, p. 356). 

 

Pela formação recebida, o educando de Rousseau está preparado para “viver 

em qualquer lugar que escolher, sem se deixar levar pelos costumes degenerados do 

povo” (BRAGA JUNIOR, 2015, p. 62). As cidades do seu tempo formavam “burgueses, 

ou seja, homens corruptos e subservientes” (BRAGA JUNIOR, 2015, p. 63). Diante 

disso, Rousseau “apresenta-se como resultado a que chegou por ter enfrentado 

abertamente uma França e Europa em crise”. Não “apenas luta pela separação de um 

homem e mundo velhos, prenunciando a revolução de 1789, mas também anuncia 

[...] o beco sem saída do modelo burguês”, uma “sociedade que é marcada pela 

desigualdade, pela miséria de muitos”, pela “exclusiva responsabilidade dos homens” 

(ASSMANN, 1988, p. 23-24). “O mal nasce nos povos enquanto povos, nas relações 

entre os indíviduos” (ASSMANN, 1988, p. 25). Alerta que são os mesmos homens que 

“podem e devem eliminar, pedagógica e politicamente” (ASSMANN, 1988, p. 24), 

frente à “dramaticidade social real”, lutando pela liberdade para todos e a liberdade 

não pode “conviver com a desigualdade e com a injustiça” (ASSMANN, 1988, p. 26-

27). 

Relativamente a este aspecto, faz-nos recordar a questão da busca da paz para 

Angola, por causa  da guerra, que, depois de muitos anos de negociações e diante de 

representações estrangeiras, coube ao próprio povo angolano, no dia 4 de abril de 

2002, a reconciliação e a consequente conquista da tão almejada paz. É verdade que 

nossa investigação pretende desenvolver essencialmente a formação de qualidade 
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através da educação, como sendo esta um pilar fundamental do/para o 

desenvolvimento de Angola, tal como para qualquer outro país. 

Sabemos também que educação é muito mais do que apenas ir à escola e 

aprender a ler ou a escrever. Amplamente falando, é um conjunto de ações, quer de 

cada indivíduo, particularmente, quer de toda a sociedade, em geral, e do seu 

envolvimento nas várias áreas da sociedade, tais como a política, a economia, a 

religião e ainda a sua convivência e interacção com o mundo que o rodeia. Tal como 

nos lembra Carneiro (1990, p. 20): 

 

Num mundo globalizado onde reina a tecnologia e onde se agravam as 
desigualdades na qualidade de vida das populações, só a aquisição de um 
adequado nível de conhecimentos constitui factor de crescimento económico 
e de desenvolvimento dos povos. Isto faz com que a educação seja vista a 
várias escalas de análise, cada uma delas exigindo medidas de intervenção 
adequadas, já que a chave de alteração de fundo das condições de 
desenvolvimento de um país se encontra na educação e na formação 
profissional dos seus recursos humanos. 

 

É cada vez mais necessário introduzir, na educação dos cidadãos, conteúdos 

programáticos criando consciências sobre seu comportamento, sobre seu semelhante 

e em relação ao mundo em que vive; ao invés de transmitir somente conhecimentos 

culturais presentes nos manuais que são utilizados nas escolas. Assim, pensamos 

que os alunos do Lobito na Escola Missionária São Paulo devem ser formados neste 

espírito imbuído da capacidade de solucionar problemas que, eventualmente, possam 

nortear suas vidas futuramente, no âmbito pessoal e social. Com isto, também temos 

vindo a pensar, em alguns governadores angolanos que, ao invés de trabalhar para o 

povo e resolver seus problemas, trabalham mais para o seu bolso enriquecendo-se 

cada vez mais. Vale a pena reproduzir um texto rousseauniano a este propósito: 

 

Estranha e funesta constituição, na qual as riquezas acumuladas sempre 
facilitam os meios para acumular outras maiores ainda; na qual é impossível, 
para aquele que nada possui, adquirir qualquer coisa; na qual o homem de 
bem não conta com qualquer meio de sair da miséria; na qual os demais 
desavergonhados são mais dignificados e na qual se tem necessariamente 
de renunciar à virtude para tornar-se um homem honesto! [...] todos esses 
vícios não pertencem tanto ao homem, quanto ao homem mal governado 
(ROUSSEAU, 1983, p. 424). 

 

Rousseau vai apontando que se admitam que “a grandeza está sendo 

construída com a miséria e que não se queira tornar esta contradição uma lei natural 

da história humana". É inaceitável “que o vício seja dever, que haja necessidade da 
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maldade para ser sábio, de engano mútuo incessante para ser alguém, que tudo seja 

feito em busca da apropriação dos meios de produção de bens e de felicidade” 

(ASSMANN, 1988, p. 29). Rousseau, numa atitude realista, “saúda o selvagem como 

categoria de interpretação do burguês” (ASSMANN, 1988, p. 29). Parece um contexto 

tão atual: 

 

É bem possível que um selvagem faça uma má ação, mas não é possível que 
adquira o hábito de agir mal... Creio poder-se fazer uma avaliação bastante 
exata dos costumes dos homens baseando-se no grande número de 
negócios que têm entre si – quanto mais comerciam juntos, tanto mais 
admiram seus talentos e indústrias, mais se enganam decente e 
habilidosamente e mais dignos são de desprezo. Lastimo dizer: o homem de 
bem é aquele que não tem necessidade de enganar a ninguém, e o selvagem 
é esse homem (ROUSSEAU, 1983, p. 425). 

 

Como realçamos acima, ser cidadão implica amor à república e cultivo da 

liberdade. A educação de Emílio ocorrerá domesticamente, pois é o único modo de 

manter sua liberdade, segundo nosso autor. Nessa linha, Moscateli (2012), é 

apologista de que “Emílio é preparado para o exercício da liberdade moral” 

(MOSCATELI, 2012, p. 137). Numa primeira instância, Emílio irá desenvolver o 

sentimento de humanidade e, em seguida, o dever para com os outros, ressalta o 

comentador. No Livro IV da obra Emílio, Rousseau transparece que seu aluno 

aprenderá a perceber a humanidade dentro de cada pessoa, entretanto, não terá 

gosto pelos costumes civis, segundo sua declaração: 

 

Saiba ele [Emílio] que o homem é naturalmente bom, sinta-o, julgue seu 
próximo por si mesmo; mas veja ele como a sociedade deprava e perverte os 
homens; descubra nos preconceitos a fonte de todos os vícios dos homens; 
seja levado a estimar cada indivíduo, mas despreze a multidão; veja que 
todos os homens carregam mais ou menos a mesma máscara, mas saiba 
também que existem rostos mais belos do que a máscara que os cobre 
(ROUSSEAU, 2004, p. 327). 

 

Mas apesar de tudo, Emílio aprendeu a conviver com outras pessoas (crianças 

e adultos). Entre 15 e 20 anos, é hora de Emílio desenvolver outras faculdades e 

habilidades. Agora, receberá lições que o levam, sem maiores perigos, ao contato 

com os povos. Estribado no texto de Paiva (2010, p. 190), Braga Junior (2015, p. 65) 

afirma que Emílio “é orientado para respeitar os homens. A formação de Rousseau é 

preparatória para que Emílio viva em sociedade”. Ainda em se tratando do livro Emílio, 

Braga Júnior (2015, p. 65) observa que Paiva (2010) “defende que é possível ler nessa 

obra de Rousseau a formação da cidadania”. 
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Evidenciar o respeito ao semelhante, como qualidade a ser cultivada entre 

angolanos e sobretudo nos alunos na Escola Missionária do Lobito, é outro imperativo. 

Os professores, neste quesito, precisam ser respeitados, mas também precisam que 

se façam respeitar, como abordaremos com mais pormenores mais adiante, no 

capítulo seguinte. 

Com a paz alcançada no país, e as duas partes beligerantes vivendo nos 

mesmos espaços, urge a educação das futuras gerações para o respeito ao próximo 

e às diferenças, começando no ambiente familiar e escolar. Na família, os pais devem 

ensinar que os membros que a integram respeitem-se mutuamente e, na escola, os 

professores transmitam o mesmo para os alunos. 

Para Souza (2009, p. 05): 

 

 

[...] a escola e a família, assim como outras instituições, vêm passando por 
profundas transformações ao longo da história. Estas mudanças acabam por 
interferir na estrutura familiar e na dinâmica escolar de forma que a família, 
em vista das circunstâncias, entre elas o fato de as mães e/ou responsáveis 
terem de trabalhar para ajudar no sustento da casa, tem transferido para a 
escola algumas tarefas educativas que deveriam ser suas. 

 

Mesmo assim, achamos ser necessária uma interação entre as famílias dos 

alunos da escola missionária com suas respectivas famílias para o fortalecimento dos 

laços de aproximação, potencializando contextos de aprendizagem e de parceria, tal 

como afirma Jean Piaget (2007, p. 50): 

 

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois a 
muita coisa que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba resultando 
em ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos 
métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais 
dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um interesse pelas 
coisas da escola chega-se até mesmo a uma divisão de responsabilidades 
[...]. 

 

Paiva, comentador de Rousseau, menciona que, em primeiro lugar, forma-se o 

homem, em seguida o cidadão, partindo da interpretação da famosa passagem do 

Livro I do Emílio, na qual Rousseau afirma que “é impossível formar ao mesmo tempo 

o homem e o cidadão” (ROUSSEAU, 2004, p. 11). O comentador sustenta a ideia que 

há uma junção dos dois modos de formar, “tanto na organização geral da sociedade 

quanto na formação específica do homem. São duas dimensões presentes em todo o 

ato formativo que acontece desde o nascimento da criança” (PAIVA, 2010, p. 192). 
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Naquilo que nos interessa, em relação à busca da cidadania em Rousseau 

como referência para o comportamento social do aluno na Escola Missionária São 

Paulo, no Lobito-Benguela, em Angola, pensamos ter encontrado argumentos 

suficientes para nossa dissertação. Mesmo assim, queremos salientar que um dos 

caminhos para se atingir a consolidação da formação qualitativa do indivíduo (aluno) 

na escola que temos vindo a referenciar, passa também pela valorização dos seus  

professores, trabalhando para a mudança de seus procedimentos ou condutas no 

diálogo com as ideias de Rousseau relativamente ao perfil do preceptor. Assunto de 

que nos ocuparemos demoradamente no próximo capítulo. 
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5 Conscientização do professor e da relevância da qualidade de ensino para o 

aluno da Escola Missionária São Paulo, dando-lhe suporte reflexivo na vida 

como cidadão:  diálogos com Rousseau 

 

5.1 A urgência da valorização e formação do professor em Lobito-

Benguela/Angola 

 

Em Angola, os professores são funcionários públicos e, “de acordo com a 

legislação angolana que regula o subsistema de formação média normal”, “são 

técnicos formados em magistérios primários” como ainda “em escolas de formação de 

professores, de nível secundário, habilitados a exercerem a atividade docente em 

escolas do ensino primário ou do 1º ciclo do ensino secundário” (NICOLAU; 

GONZÁLEZ-MONTEAGUDO, 2019, p. 07). Nessa legislação, foi também “esclarecido 

o estatuto de agentes de educação: técnicos formados em outras escolas, que não 

são as de formação de professores, e que exerçam a atividade docente em escolas 

do ensino primário ou I ciclo do ensino secundário (ANGOLA, 2011)” (NICOLAU; 

GONZÁLEZ-MONTEAGUDO, 2019, p. 07). Pensamos ser dever de qualquer país a 

preocupação com a competência dos seus quadros. Para tal, é necessário investir 

cada vez mais na sua qualidade, sobretudo dos professores do ensino primário ou I 

Ciclo do ensino secundário, um segmento que deve ser mais valorizado, a fim de que 

possam cumprir com eficiência o seu papel. Em Angola, a valorização do professor é 

um dos passos a conquistar com urgência para que se motive para o exercício da sua 

profissão. Os salários recebidos por eles, de acordo com Ferreira (2005, p. 114), 

“independentemente do seu nível de habilitação”, são muito baixos para “a sua 

sobrevivência e a da sua família”. Em contrapartida, muitos deles, se não mesmos 

todos, exercem outras profissões concomitantes para complementar os salários para 

que possam viver “com alguma dignidade”, tal como afirma Ferreira (2005, p. 114). 

Ainda segundo a autora: 

 

Esta situação acontece quer com os professores do I, II ou III nível, quer com 
os professores universitários.  […]  os professores, muitas vezes, optam por 
se demitir, em qualquer momento do ano lectivo, sempre que encontram outra 
actividade que lhes garanta melhor rendimento. Outros, ainda, usam a escola 
como fonte de rendimento complementar. Assim, para além do baixo salário 
que auferem, «vendem» as matrículas e as «passagens» de ano/nível, 
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variando os valores em função dos níveis de escolaridade (FERREIRA, 2005, 
p. 114). 

 

Diante desse cenário e vulnerabilidade moral, os professores tornam-se 

publicamente menos cívicos e civilizadores. Dialogando com Rousseau, embora já 

referido em outras partes, no Verbete Economia Política, o filósofo “assinalava o papel 

cívico e civilizador da educação pública” (BOTO, 2012, p. 232). Para o filósofo, "não 

basta dizer aos cidadãos: sejam bons; é preciso ensiná-los a sê-lo" (ROUSSEAU, 

2006, p. 99). Ora, para se ensinar alguém com qualidade, pensamos que é preciso 

que o professor tenha suporte para isso. Com efeito, os professores do I Ciclo devem 

ser bem formados e valorizados para incutir nos alunos a liberdade, a virtude e o amor 

por Angola. Sendo que, para Rousseau (2006, p.104), uma "pátria não pode subsistir 

sem liberdade, nem a liberdade sem a virtude, nem a virtude sem os cidadãos". 

Sabemos que, num país como Angola, com a sua história já reportada acima, a tarefa 

principal da educação de "formar cidadãos não é tarefa de um dia, e, para contermos 

com os homens, é preciso instruir as crianças" (ROUSSEAU, 2006, p. 104). Assim, 

buscando o substrato pedagógico do texto da obra verbete Economia (moral e 

política), o governo angolano deve defender a educação pública de qualidade com 

tamanha responsabilidade, assim como o pensador alertava para o governo da 

Polônia: 

 

A educação pública, fundada em regras prescritas pelo governo e pelos 
magistrados estabelecidos pelo soberano é, pois, uma das máximas 
fundamentais do governo popular ou legítimo. Se as crianças são educadas 
em comum no seio da igualdade, se são imbuídas das leis do Estado e das 
máximas da vontade geral, se são instruídas a respeitá-las acima de todas 
as coisas, se são cercadas de exemplos e de objetos que sem cessar lhes 
falam da mãe terna que as alimenta, do amor que tem por elas, dos bens 
inestimáveis que dela recebem e do retorno que lhe devem, não duvidemos 
de que aprenderão assim a gostar uns dos outros como irmãos, a nunca 
querer a não ser o que a sociedade quer, a substituir o estéril e o inútil 
balbuciar dos sofistas por ações de homens e de cidadãos e a se tornar um 
dia os defensores e os pais da pátria da qual foram filhas durante tanto tempo 
(ROUSSEAU, 2006, p. 106). 

 

Para isso, insistimos que os professores angolanos do I Ciclo no Lobito, na 

Escola Missionária São Paulo, deviam distinguir-se na sua formação "pelo caráter 

moral, pela probidade, o bom senso e as suas realizações" (ROUSSEAU, 2003, p. 

238), porque, para o filósofo do século XVIII, "a retidão do coração, quando solidificada 

pelo raciocínio, é fonte da exatidão do Espírito" (ROUSSEAU, 2004a, p. 27). Desta 

maneira, sendo um homem de bom senso, “não se entregará ao prazer imediato” 
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(BOTO, 2012, p. 238). Será uma pessoa prudente, “que mede consequências, que 

avalia resultados”, e tem discernimento (BOTO, 2012, p. 238). 

Cada vez conscientes de suas responsabilidades, pensamos que os 

professores angolanos, do Lobito, particularmente da Escola Missionária, devem 

assumir um comportamento ou conduta melhorados para que possam transmitir 

conhecimentos e ensinar os seus alunos com qualidade, e consequente formação 

qualificada. Para tanto, seria extremamente pertinente que o Governo Angolano 

proporcionasse momentos de formação continuada para tais docentes, visando o 

aprimoramento de seus aprendizados, que, futuramente, poderia se fazer visível em 

suas práticas de ensinagem. Para isso, vamos abordar a seguir, no próximo subtema, 

o perfil do preceptor, sobretudo na obra Emílio ou da Educação.  

 

5.2 Melhoramento do perfil do professor com o aluno na Escola Missionária São 

Paulo, a partir do perfil do preceptor em Rousseau 

 

No tocante a esse tema, queremos encontrar, “em Rousseau, os fundamentos 

que constituem” o perfil e “o trabalho do professor, na proposta para a formação de 

qualidade do homem”, a partir das “questões postas em suas obras, particularmente 

em Emílio ou Da Educação a respeito do professor”, sobretudo no que diz respeito 

aos revelados “princípios básicos de formação moral e política do homem na vida civil” 

(SILVA; ALMEIDA; GUIMARÃES, 2016, p. 281). Entendemos, ancorados em Silva, 

Almeida e Guimarães (2016, p. 281), como essencial o resgate dos referidos 

fundamentos e de como os mesmos contribuiriam na elaboração de um debate 

considerando o contexto da Escola Missionária São Paulo, no Lobito-Beguela/Angola. 

Antes, porém, importa também nos situarmos quanto à faixa etária dos alunos que 

frequentam a referida escola em Angola. 

 

5.2.1 Enquadramento da faixa etária dos alunos da Escola Missionária São 

Paulo, às etapas de desenvolvimento propostas por Rousseau 

 

Para melhor abordagem do assunto sobre melhoramento do perfil do professor 

acima esboçado, queremos situar a faixa etária a que pertencem os alunos da Escola 

Missionária, no Lobito, no leque de etapas educativas que Rousseau delineou. É 

verdade que o tempo do filósofo já não corresponde plenamente ao atual, mas ainda 
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tem muito a contribuir na contemporaneidade, como salientado em outros temas na 

pesquisa. 

Podemos situar os alunos da Escola Missionária São Paulo, no Lobito, entre a 

terceira e a quarta etapas. Suas idades são entre  12 e 17 anos, que, em Angola, são 

crianças (UNICEF, 2018).  

Para Rousseau, a terceira etapa seria de 12 aos 15 anos de idade, faixa etária 

presente majoritariamente na escola do Lobito e compreende a educação do indivíduo 

em que engendra a  idade da força, curiosidade e utilidade. Desenvolvem-se, nessa 

faixa etária, “tanto as forças físicas quanto as intelectuais e as forças morais” (PAIVA, 

2007, p. 174). Segundo o pensador, é caracterizada pela pré-adolescência, por isso 

continuará sendo denominada de infância, ela, a criança portanto, é dotada de muitas 

energias, “muitos desejos que nascem com as paixões”, “mas ainda é carente para 

assumir responsabilidades dos adultos” (KRUL, 2012, p. 46). Para Rousseau, a 

fragilidade da criança decorre "da desigualdade existente entre a sua força e os seus 

desejos" (ROUSSEAU, 2004, p. 211). Conforme Krul (2012, p. 47), forças entendidas 

não apenas nas dimensões físicas, mas em “todas aquelas que se desenvolvem 

através dos sentidos (tato, visão, audição, olfato e paladar) e do intelecto”. “Seu 

objetivo mantém-se em formar o homem que consiga suprir as próprias necessidades 

e que usufrua do que lhe é útil” (KRUL, 2012, p. 47). “O corpo continua a crescer e o 

espírito se anima por meio da curiosidade” (KRUL, 2012, p. 47). A reta educação e 

condução dessa curiosidade é fundamental, “pois com ela proliferam-se os 

preconceitos, ao mesmo tempo em que a razão e o juízo ampliam-se em passos 

lentos” declara Krul (2012, p. 47), fundamentado em Rousseau (2004). 

A quarta etapa compreende as idades de 15 aos 20 anos, envolvendo, assim, 

os 17 anos, limite de idade do aluno da Escola Missionária São Paulo, no Lobito-

Benguela, em Angola. Para Rousseau, esta é a etapa da razão e das paixões. O 

homem desperta para a vida no âmbito da moral, do social e da religião. É a etapa, 

de acordo com Paiva (2007, p. 174), propícia quanto à formação moral e espiritual do 

indivíduo. É a etapa de amadurecimento não só dos órgãos físicos, mas também da 

intelectualidade tendo em conta os desafios de “um mundo depravado, cheio de 

paixões e ilusões” (PAIVA, 2007, p. 174). Essas paixões, embora sejam “instrumentos 

de conservação da espécie”, devem ser educadas, e “aproveitar as naturais, como o 

amor de si mesmo, a piedade e outras que proporcionem uma boa convivência”, 

atenta Paiva (2007, p. 174-175) apoiado em Rousseau (1992). Situados quanto às 
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idades dos alunos na referida escola em Angola, penso que estamos em condições 

de dialogar entre o perfil do professor com o aluno no Lobito, a partir do perfil do 

preceptor com Emílio, em Rousseau. 

 

5.2.2 Perfil do professor e do aluno em Angola, a partir de Rousseau 

 

É verdade que nosso principal objetivo é abordar o perfil do preceptor em 

Rousseau, em relação ao perfil de professores da Escola Missionária São Paulo, no 

Lobito, em que os alunos são crianças maiores e estão dentro de determinadas faixas 

etárias. Entretanto, prosseguindo a lógica do filósofo, queríamos, antes, trazer 

também a figura dos progenitores como preceptores do Emílio desde o nascimento. 

Para ele, a criança é frágil e precisa se fortalecer, mas não o faz sem a ajuda daquele 

que já sabe, como o próprio filósofo salientou, e, ao longo desta dissertação, vamos 

repetindo: “tudo o que somos devemo-lo à educação” (ROUSSEAU, 1992, p. 10). Ao 

prever a desnaturação da criança, Rousseau propõe o pai como verdadeiro preceptor 

e denuncia o descaso dos pais, que a pretexto de afazares do ofício, têm, assim como 

as mães, negligenciado seus deveres (CERIZARA, 1990, p. 48-49). Podemos inferir 

que Rousseau conclui que uma família realmente convencida do seu valor de 

progenitora optaria por ser ela própria preceptora, se assim podemos adjetivar, de seu 

filho. Assim, cuidar da criança desde o berço é também exercer a tarefa de preceptor. 

“Emílio traz em si a primeira educação, ou seja, não nasce com o conhecimento e a 

vontade, mas com a capacidade de constituí-los; também não traz consigo órgãos e 

razão formados, mas em condições de desenvolvê-los” (SILVA; ALMEIDA; 

GUIMARÃES, 2016, p. 288). 

 

Nascemos capazes de aprender, mas não sabendo nada, não conhecendo 
nada. A alma acorrentada a seus órgãos imperfeitos e semiformados, não 
tem sequer o sentimento de sua própria existência. Os movimentos, os gritos 
da criança que acaba de nascer, são efeitos puramente mecânicos, 
desprovidos de conhecimento e de vontade (ROUSSEAU, 1992, p. 40 -41). 
 

Aqui, queríamos aproveitar o pensamento de que, embora os professores da 

Escola Missionária no Lobito não sejam progenitores de seus alunos, eles deveriam 

educar seus discentes para assumirem suas responsabilidades, caso futuramente 

venham constituir famílias. É notável muitas vezes, na sociedade angolana, 
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atualmente, e também no Lobito, a fuga à responsabilidade familiar, sobretudo à 

paternidade. 

Continuando com o nosso tema, de modo geral, para atuar com crianças dos 

12 e 17 anos de idade, para Rousseau, com o intuito de atender a seus objetivos, o 

preceptor  “necessita  agir de acordo com o que é bom e útil para  seu aluno, por meio 

de raciocínios precisos, rápidos e claros. Educar compreende o ato de proporcionar 

ao aluno o alcance do que lhe interessa, de uma maneira que possa  elaborar os 

próprios conhecimentos” (KRUL, 2012, p. 49). 

Rousseau defende que chegará um tempo em que se mostrará “para o Emílio 

que além da importância do seu corpo e das relações que ele estabelece com as 

coisas por meio dos seus sentidos, há uma necessidade de conhecer a sociedade, 

para que por meio dela possa conhecer os homens (ROUSSEAU, 2004)” (KRUL, 

2012, p. 51). E a “relação com as coisas permite que se fortaleça o espírito inventivo, 

a previsão, a precisão, a responsabilidade, o amor, a valorização pelo trabalho, enfim, 

o importante é visualizar que a educação está formando consciência sobre as coisas 

do mundo” (KRUL, 2012, p. 52). 

A valorização pelo trabalho e o sentido de responsabilidade são importantes 

pilares que precisam constituir a ação pedagógica desenvolvida pelos professores da 

Escola Missionária São Paulo no Lobito na relação aos alunos. Trabalho que, segundo 

Bock (2006), é compreendido “como uma atividade profissional, remunerada ou não, 

produtiva ou criativa, exercida para determinado fim” (NEVES et al, 2018, p. 320). Com 

isso, queremos focar o sentido de responsabilidade da parte dos professores das 

escolas em Angola, e também na Escola Missionária no Lobito, em relação ao 

absentismo no local de trabalho, isto é ausência de professores na escola, afetando 

negativamente o processo de aprendizagem dos alunos. 

Sabemos que, para os professores no Lobito, como apontamos noutro subtema 

acima, sua valorização faz-se urgente. Apesar disso, torna-se necessário tomarem 

consciência de suas responsabilidades como educadores com dever de formar com 

qualidade seus compatriotas, porque, devido à idade dos alunos, tomar consciência 

do serviço “é determinante desta altura em diante”, pois fortalece-se  “o homem pelo 

que ele é, e pela sua bondade”, visa-se “sempre o bem de todos os homens que vivem 

no mundo” (KRUL, 2012, p. 49-52). Nesse sentido, pensamos que os alunos serão 

responsáveis se notarem seus professores agindo como tal. Embora, segundo 

Rousseau, nessa etapa, o educando ainda não está preparado para assumir 
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responsabilidades de pessoas adultas, o preceptor tem a competência de fazer evoluir 

“as relações do aluno com as coisas” (KRUL, 2012, p. 46). “Emílio vive na sociedade, 

com sua família, com seus amigos, com seu preceptor, mas do que é próprio do 

humano, só conhece a si mesmo” (KRUL, 2012, p. 46). 

 

Esse intervalo em que o indivíduo pode mais do que deseja, embora não seja 
o período de sua maior força absoluta, é, como já disse, o de sua  maior força 
relativa. É o tempo mais precioso da vida, tempo que só aparece uma vez; 
tempo muito curto e, por ser tão curto, é importante que seja bem empregado 
(ROUSSEAU, 2004, p. 212-213). 

 

Prosseguindo seu itinerário, adverte Rousseau (2004) que o preceptor seja 

firme na sua tarefa educativa, acompanhe e medeie, pois será exigida “grande 

concentração e força daquele que conduz, visto que a mentira e o orgulho estarão 

bisbilhotando a criança” (KRUL, 2012, p. 47). E nisso, “a regra de ouro prima sempre 

por retardar os processos, ou achar os melhores meios de evitar a corrupção” (KRUL, 

2012, p. 47). "Lembra sempre que a ignorância jamais causou mal, que só o erro é 

funesto e que não nos perdemos por não sabermos, mas por crermos saber", atenta 

Rousseau (2004, p. 214). “A aprendizagem” nesta etapa “ainda se dá por meio dos 

sentidos”. Assim, “a criança necessita de um tempo para pensar e raciocinar” (KRUL, 

2012, p. 48). E Rousseau alerta: "Que seja habituada a tirar todos os seus 

instrumentos de si mesma e nunca recorrer a outra pessoa a não ser depois de ter 

reconhecido sua incapacidade" (ROUSSEAU, 2004, p. 218). O ato de educar deve 

proporcionar ao educando “o alcance do que lhe interessa, de uma maneira que possa 

elaborar os próprios conhecimentos” (KRUL, 2012, p. 49). Rousseau (2004) adverte 

“ao preceptor para que ele sempre fale com” o educando “de modo que ele” aprenda 

(KRUL, 2012, p. 49). 

Aproveitando a ideia de que o professor deve ensinar ao aluno de modo que 

ele aprenda, isto é interrogado em Angola, e também no Lobito, porque devido à 

corrupção no seio dos professores, sobretudo por causa de salários baixos, muitos 

deles, não dão aulas em condições ou com muita clareza para os alunos aprenderem 

em salas de aulas na escola, para que, mais tarde, fora do ambiente escolar, os alunos 

com dúvidas, possam procurá-los para a explicação em suas casas. E cada 

explicação, dependendo da aula ou da disciplina, será cobrada. Esta prática também 

é usada por muitos professores no final de cada ano letivo, isto é, mesmo os alunos 



93 

 

não obtendo notas para passar ou transitar de nível, em algumas disciplinas, basta 

pagarem a famosa gasosa28 e serem aprovados e transitarem para outro ano. 

E muitos professores faltam à escola propositadamente, e, em provas ou 

avaliações, aplicam matéria não sumariada, quer dizer aula não dada, para criarem 

dificuldades aos alunos e, assim, tirarem notas baixas ou mesmo reprovarem, e 

depois poderem pagar para serem aprovados. Outros ainda dispensam seus alunos 

por semanas, voltando à escola só para a realização de provas. Algumas “famílias 

podem comprar a aprovação, a um custo de aproximadamente US$ 100” americanos 

e, “em algumas cidades, uma vaga na escola pode custar, em propina29, mais de US$ 

350” americanos. Toda essa situação faz com que os “índices de alfabetização” sigam 

“muito baixos”. Situação que, “desde a independência” de Angola em 1975, se 

conserva, “com poucas alterações significativas” (CORDEIRO, 2019). 

Trata-se de uma conduta constrangedora, pois, para Rousseau (2004), o aluno 

precisa aprender algo, mas a importância do que deve estudar, necessariamente, 

deve passar pelas orientações dadas pelo preceptor, que precisa estar atento todo 

tempo, sem insistir em assuntos que não serão compreendidos pelo aluno (KRUL, 

2012, p. 50). Os assuntos “que mais interessam são aqueles em que a criança 

aprende a resolver algo que lhe traga felicidade e prazer” (KRUL, 2012, p. 51). 

Na nossa visão, a existência desta debilidade, que é a corrupção presente em 

quase todas instituições angolanas, sobretudo na educação (FERREIRA, 2005), 

coloca em causa a construção de uma sociedade equilibrada e mais justa. Coloca em 

xeque também a própria felicidade dos indivíduos e a paz, que foi alcançada com 

muito sacrifício. Falando de paz, em Angola, não podemos descuidar que ela “não 

significa somente ausência de guerra ou de um conflito”, isto é, o calar das armas. 

Questões “como a estabilidade, harmonia social, económica, cultural, ideológica, 

tolerância, responsabilização, solidariedade” e cooperação são importantes e “podem 

ser interiorizadas pelos” alunos “ao longo do seu percurso educacional” (SILVA, 2013, 

p. 22).  

Assim, pensamos que a educação dos adolescentes e não só, na Escola 

Missionária no Lobito, para a manutenção da paz é de extrema importância, para que, 

hoje e no futuro, enquanto adultos, possam tomar “decisões conscientes” na 

                                                           
28 Gasosa: termo usado em Angola para se referir à corrupção, quando se corrompe alguém. 
29 Propina, em Angola, é para se referir ao pagamento de uma obrigação escolar, como, por exemplo, 
os pais que pagam mensalidade nos colégios para seus filhos estudarem. 
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identificação de “soluções construtivas e não violentas”, pois, “a construção da paz” 

passa “pela capacidade de cada um” deles “de pensar, agir e conquistar pontos 

positivos. Esta capacidade deve estar intrínseca à educação” dessas pessoas, 

sobretudo à vida dos professores, para que deles os alunos possam aprender, de 

forma a prepará-los para qualquer desafio (SILVA, 20123, p. 21). 

Acreditamos, também, que todos estes pressupostos, bem assimilados através 

da educação no espaço de ensino, irão tornar a paz, cada vez mais, efetiva na 

sociedade angolana, com a identificação de soluções de resposta para os problemas 

(SILVA, 2013, p. 22). A “paz garante momentos de bem-estar fundamentados na 

esperança” (BRITO, 2011/2012). Assim, para Silva (2013, p. 21) com base nas 

discussões propostas pela UNESCO, a “transmissão e consolidação de valores [...] 

em que a educação facilita o diálogo”, pensamos “que garante a soberania e promove 

o desenvolvimento”. É verdade que, diante do cenário, o Ministério da Educação tem 

dado passos positivos no que se refere à formação dos professores, tocando no 

assunto da corrupção, com ações de formação continuada a todos os níveis, bem 

como a supervisão da ação destes nas salas de aulas, para mudar o quadro, embora 

reconhecemos que essas propostas precisam avançar ainda mais. Urge, então, aos 

alunos da Escola Missionária no Lobito, terem professores que os eduquem ou os 

formem sem esses constrangimentos. 

Segundo Rousseau (2004) “vai chegar um momento em que o preceptor terá 

de explicar  a Emílio que além do que já aprendeu com seu corpo e relações  com as 

coisas” através “dos seus sentidos”, é preciso “conhecer a sociedade, para que” 

através “dela possa conhecer os homens” (KRUL, 2012, p. 51). Mas "vossa maior 

preocupação deve ser afastada da mente de vosso aluno todas as noções das 

relações sociais que não estão ao seu alcance” (ROUSSEAU, 2004, p. 246). É através 

“do desenvolvimento das sensações e do conhecimento das coisas”, que a criança  

“começa a observar e a se comparar com os outros homens” (KRUL, 2012, p. 53). Daí  

o conceito de  educação negativa. Segundo Rousseau: 

 

É verdade que não podendo viver sempre sós, dificilmente viverão sempre 
bons: essa dificuldade mesma aumentará necessariamente com suas 
relações; e é nisso, principalmente, que os perigos da sociedade nos tornam 
a arte e os cuidados mais indispensáveis para prevenir, no coração humano, 
a depravação que nasce de suas necessidades (ROUSSEAU, 2004, p. 234). 
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As paixões danosas, tais como o ódio, a inveja, a ganância e a corrupção, 

provenientes do homem social, devem ser evitadas. Estamos na era das tecnologias, 

e elas, cotidianamente, “invadem os espaços de relações sociais” (PORTO, 2006, p. 

43), como temos vindo a referir no texto. 

 Alguns adolescentes não dispensam o celular ou telemóvel30, mesmo em salas 

de aulas ou computadores em casa. Seus professores deviam aproveitar esses meios 

para ensiná-los a optar por escolher programas ou aplicativos que os auxiliem no 

processo educativo. 

Entendemos que a “aprendizagem pode ser” obtida “com modernas 

tecnologias”, como a internet, “assim como com tecnologias mais tradicionais, como 

a leitura e escritura de textos, desde que respondam aos anseios imaginários dos 

estudantes e propiciem vivências significativas e criativas para eles” (PORTO, 2006, 

p. 47). Para o efeito, pensamos ser necessário que os professores aprendam a lidar 

com esses meios tecnológicos e, assim, saberão orientar seus alunos, sobretudo na 

condição de adolescentes. 

Em absoluto, “propomos a apologia das tecnologias, mas a utilização destas 

como uma das alavancas para reflexão na sala de aula, como um dos elementos 

desencadeadores de percepções sobre as complexidades do mundo atual e como 

mediadoras de processos comunicacionais” (PORTO, 2006, p. 48). Dependendo da 

maneira como são usadas e de acordo com diversificados pontos de vista, as 

tecnologias podem ajudar-nos nos nossos afazeres diários. Hoje em dia, pensamos e 

insistimos que a Escola Missionária do Lobito devia usar e trazer no seio esses meios 

tecnológicos. Mas, a grande maioria dos professores se percebe somente como 

usuário e espectador (PORTO, 2006, p. 44-45). A preparação “pedagógica para seu 

uso não é”, muitas vezes, cogitada (PORTO, 2006, p. 45), embora as tecnologias de 

informação e/ou comunicação apresentem proeminentes possibilidades educativas e 

oportunizem a edificação de diversas aprendizagens. Pensamos que esses saberes 

adquiridos pelos alunos e também pelos professores “não estão apenas na escola e 

na família. Estão na vida, nas relações com os amigos e com os meios de 

comunicação”, embora “alguns professores não percebam a presença desses meios 

e/ou tecnologias na escola (na cultura dos alunos que a ela acorrem), ou mesmo” 

desconheçam “os mecanismos de sedução neles presentes”, afirmam “ser 

                                                           
30 Termo usado em Angola para se referir ao celular - telefone móvel. 
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imprescindível ensinar os alunos a educar-se para os meios” tecnológicos (PORTO, 

2006, p. 48). À vista disso, D’Ambrósio (2003, p. 60-61) afirma: 

 

De fato, muito se passa fora da escola e, como conseqüência disso, o 
professor repetidor, que vê sua missão [apenas] como ensinador do conteúdo 
disciplinar, tem seus dias contados. Ele será substituído por um vídeo ou por 
um CD-ROM, ou por alguma nova peça de tecnologia ainda em 
desenvolvimento... ele não terá condições de competir com seus "colegas 
eletrônicos" que desempenham tarefas de repetidores de conhecimento 
congelado [...] que fala e repete quantas vezes for necessário [...] como o 
hipertexto, [que] esclarece pontos que não foram bem entendidos, chegando 
a dialogar com o aprendente. 

 

Ainda, segundo Ferrés (2000), a atitude desses professores que resistem às 

tecnologias constitui um entendimento ingênuo e parcial. Nas palavras de Porto (2006, 

p. 48), “o ensino escolarizado não seleciona sujeitos e nem estabelece a priori uma 

divisão de papéis para professor e aluno”, de acordo com “o modelo clássico de 

comunicação” suposto por David Berlo e configurado como professor/emissor e 

aluno/receptor, que, por sua vez, endereça “a uma forma linear, unidirecional de 

ensinar e, consequentemente, aprender”. Aos poucos, esse ponto de vista  vai sendo 

ultrapassado. 

Hoje em dia, conforme “a concepção de educação como processo 

comunicacional, busca-se superar o divórcio entre os pólos emissor/receptor, pois o 

professor (preparando-se) tem a responsabilidade com a condução e orientação do 

processo de ensino e com a relação dialógica e plural”, a qual “propicia igualdades de 

oportunidades para os alunos, tradicionalmente entendidos como responsáveis pela 

recepção da aprendizagem”. Portanto, afastada “de práticas unilaterais, a 

comunicação na escola envolve um agir pedagógico participativo, segundo o qual 

professores e alunos, estando em movimento, ampliam seus saberes, interações e 

formas de comunicação com tecnologias propiciadoras de aprendizagens (PORTO, 

2003)” (PORTO, 2006, p. 48-49). Até aqui, pensamos “que a escola e os meios 

tecnológicos de comunicação e informação caminham em paralelo. Ambos retratam a 

realidade e a cotidianidade; apresentam valores, conceitos e atitudes presentes na 

realidade em geral, que são absorvidos sob diferentes matizes” (PORTO, 2006, p. 47). 

Linguagem tecnológica que pode ser absorvida tranquilamente pelos professores à 

Escola Missionária no Lobito “para ensinar o respeito ao diferente, a vencer 

obstáculos, a trabalhar coletivamente, entre outros aspectos” (PORTO, 2006, p. 48). 

Uma “postura que se apoia na interação entre professores e “alunos como sujeitos 
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que se organizam, decidem e buscam superar obstáculos, tendo em vista os 

conteúdos curriculares, intermediados com as tecnologias e situações” do cotidiano 

(PORTO, 2006, p. 48). 

Refletimos, também, que os professsores, tendo domínio das tecnologias, 

podem auxiliar e direcionar seus alunos no bom caminho quanto ao uso das referidas 

tecnologias e mídias. Sabemos que esses meios têm o poder  de comunicação e 

persuasão  notáveis em todas as áreas da sociedade civil, incluindo a área educativa. 

Segundo Silva (2013, p. 33), a educação “está no centro das atenções da 

estrutura base de uma nação”. Dessa maneira, pensamos que o professor “deve ser 

um cidadão preparado, culto, de forma a poder ter um papel preponderante na 

consolidação” do processo educativo, orientando seus alunos da positividade desses 

meios, mas também dos perigos que representam para eles, em função de suas 

idades. Nesse processo, ponderamos que o professor, além da família, é um sujeito 

essencial na promoção de um espaço de aprendizagem interativo com o aluno, 

visando o seu desenvolvimento, “cujo papel é ou deve ser pedagógico, moral e cívico” 

(SILVA, 2013, p. 33). 

Como já foi dito, Rousseau fala da família como preceptores importantes da 

criança na educação da primeira infância. Educação que começa do nascimento até 

a vida adulta. 

Queremos inferir deste assunto, se nos é permitido, que o papel da família na 

continuação da educação dos alunos deve ser realçado, sobretudo, em relação aos 

adolescentes, da Escola Missionária à complementação educativa escolar. Segundo 

Silva (2013, p. 30), falar em educação não consiste somente em falar do trabalho 

desenvolvido pelas escolas; isto é, seria reducionista falar de ensino, em particular, 

ao invés de educação, em geral. 

É verdade que a “educação de um ser humano deve-se, em grande parte aos 

conhecimentos que adquire ao longo da sua vida escolar”, diante dos professores, 

com uso de material didático (SILVA, 2013, p. 30); mas não podemos simplificar a 

ponto de dizer que somente na escola ocorrem os aprendizados. Educar é “muito mais 

do que ensinar conteúdos” em cada disciplina. “Educar é rodear a criança, um jovem, 

um adulto, [...] de normas, regras e valores que lhe facilitem sua convivência em 

sociedade” (SILVA, 2013, p. 30). Nisso, o papel dos professores é reconhecido como 

“fundamental mas, este só se torna útil quando é devidamente acompanhado pelo 

papel social que os pais e encarregados de educação devem desempenhar no 
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desenvolvimento dos seus educandos”, principalmente “em idade escolar e até aos 

18 anos, quando atingem a maioridade em Angola” (SILVA, 2013, p. 30). 

Com base no exposto, é nossa intenção ratificar que a família pode contribuir 

para a preparação do educando como ser humano e para sua vida no meio social 

(SILVA, 2013, p. 30). Segundo Aranha (2004, p. 18), quando “a família dispõe de 

meios efetivos de participação ativa e regular na vida da escola, gradativamente 

constrói a consciência de que a escola é um bem público que também é seu”. As 

reflexões de Silva (2013) nos levam a reafirmar a relevância de que escola, alunos e 

famílias necessitam construir um trabalho colaborativo nos diferentes processos que 

envolvem o ato educativo. 

No cenário em evidência, é importante o alerta de Jesus e Neves (1998, p. 25) 

quando afirmaram que: 

 

A responsabilização, ao contrário da culpabilização, torna os sistemas 
competentes e vai condicionar a comunicação/informação […]. Na família 
pontua-se a aprendizagem da gestão afectivo-emocional, enquanto na escola 
se canaliza o processo no sentido de adquirir competências específicas, com 
conteúdo intelectualizado. Estas diferenças de papéis têm de ser respeitadas 
e as intervenções de cada um dos subsistemas devem ser complementares 
.  

 

Assim, a relação entre pais e professores, pensamos que devia ser mais 

cooperativa “para permitir ao aluno um melhor desempenho como pessoa e como 

estudante”, contribuindo para o engendramento de uma democracia vigorosa em 

Angola, pois o projeto de Rousseau é o de uma pedagogia consistente e condizente 

com a formação do homem sensível que possa entender as penúrias humanas, “e 

sábio o suficiente que possa dar sua contribuição à reconstrução do mundo social” 

(PAIVA, 2007, p. 175). E referente a isso, a experimentação do cotidiano é um dos 

métodos de preparação do educando por meio de cenas reais do dia a dia. Adquirindo 

o sentimento de piedade pela infelicidade de outrem, o jovem educando estará 

habilitado a compreender palavras realmente abstratas, como justiça e bondade. O 

educando, penetrando, “dessa forma, na ordem moral, propriamente dita, deve ser 

capaz de se entender como ser moral e lançar-se à tarefa de estudar os homens para 

compreender a fundo as relações humanas e os fundamentos da vida social” (PAIVA, 

2007, p. 175). Emílio, por si mesmo, já tem capacidade, sem ser destruído pelos vícios 

e paixões, “de fazer as relações necessárias entre as coisas e os homens” (PAIVA, 

2007, p. 175). Pois: 
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[...] para viver na sociedade, é preciso saber tratar com os homens, é preciso 
conhecer os instrumentos que têm influência sobre eles; é preciso calcular a 
ação e a reação do interesse particular na sociedade civil e prever com tanta 
justeza os acontecimentos que raramente nos enganemos em nossos 
empreendimentos, ou ao menos que tenhamos adotado os melhores meios 
para o êxito (ROUSSEAU, 2004, p. 279). 

 

Prosseguindo com o tema, o mestre deve ser atencioso, presente, observador, 

pronto a apoiar e conduzir seu discípulo, “respeitoso da natureza” e, “ao mesmo 

tempo”, “ser conhecedor e fazer-se servidor dela” (ALMEIDA, 2011, p. 10). A tarefa 

do professor consiste no compromisso de formar homens e mulheres que refletem e 

agem com virtude e bondade, que se mantenham “em seu lugar diante das 

vicissitudes da existência” (SILVA; ALMEIDA; GUIMARÃES, 2016, p. 209). Para Silva, 

Almeida e Guimarães (2016, p. 290), comentadores do filósofo, o mestre prepara 

Emílio “para que o encantamento da vida social não o seduza e, sabendo resistir, não 

se deixará levar por ela, apesar de viver entre os homens que a constitui”. 

Para que isso aconteça ao aluno na Escola Missionária, no Lobito, insistimos 

que precisa de exemplo vivo da parte do professor, que deve apresentar lisura em sua 

conduta. “Sendo Angola um país que sofreu muitos conflitos e na tentativa de se 

melhorar as relações interpessoais e facilitar a convivência dentro da diversidade 

cultural” (NICOLAU; GONZÁLEZ-MONTEAGUDO, 2019, p. 03), entendemos “que a 

boa prática educativa”  do professor na escola “pode ajudar os alunos a aprender, 

construir e estimar valores que fazem com que sejam mais responsáveis e livres” 

(NICOLAU; GONZÁLEZ-MONTEAGUDO, 2019, p. 03), pois: “O homem realmente 

livre só quer o que pode e faz o que lhe apraz” (ROUSSEAU, 1992, p. 67). Por isso, 

Emílio deve ser ensinado a saber o que pode querer, de forma a suprir suas 

necessidades “e, assim, não desejar mais do que pode” (SILVA; ALMEIDA; 

GUIMARÃES, 2016, p. 291). 

Segundo Rousseau, o mestre deve levar “seu discípulo a transcender” a 

sociedade, formando seres humanos que encontram “equilíbrio entre desejo e 

necessidade” (ALMEIDA, 2011, p. 11). Diante do contexto acima apresentado, a 

prática educativa contribuiria “significativamente para uma boa convivência e 

aprendizagem, tendo em vista as características da sociedade atual, tida como 

sociedade de informação e de diversidade, que faz parte do mundo globalizado” 

(NICOLAU; GONZÁLEZ-MONTEAGUDO, 2019, p. 03). 
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É fundamental que o professor procure formas de estar distante de ações 

imorais como a prática, já referida, de extorquir valores monetários aos alunos para 

transitarem de nível, que infelizmente é uma das características presentes em escolas 

secundárias no Lobito. O bom exemplo do professor pode ainda contribuir para “uma 

visão mais assertiva acerca da realidade educativa” no “cotidiano, de maneira a 

inspirar a inovação, a formação e a prática docente adequada, que contribua para a 

melhoria da atuação em sala de aulas e, consequentemente, na qualidade de ensino, 

em função da diversidade cultural dos alunos” (NICOLAU; GONZÁLEZ-

MONTEAGUDO, 2019, p. 03). 

Nesse sentido, urge que a formação de professores em Angola seja 

prioririzada, pois necessita de “uma atenção muito especial, já que representa um dos 

principais pontos de estrangulamento do sistema educativo atual, implementado 

desde 1978”, que encontra dificuldades quanto à qualidade e à quantidade do corpo 

docente (NICOLAU; GONZÁLEZ-MONTEAGUDO, 2019, p. 05).  Também é verdade 

que, na visão de Molina (2012), a formação docente exige que esta complexa 

abordagem “recupere uma série de aspectos indispensáveis na construção de 

dispositivos que implicam resolver problemas, explicar, argumentar e desenvolver 

uma estratégia” de resolução “em diversos contextos sociais” (NICOLAU; 

GONZÁLEZ-MONTEAGUDO2019, p. 05). 

Seja como for, é essencial a formação do professor, pois, segundo Garcia 

(2009), a formação de professores objetiva dotar os profissionais não apenas de 

capacidades técnicas para ensinar, mas também de habilidades de investigação 

adequadas para a análise das consequências do que estão fazendo em relação aos 

alunos, à escola e à sociedade, visando ao bem-estar. O aluno saído da mão do 

professor formado, pensamos que saberá ultrapassar vários entraves e poderá viver 

na vida com o necessário e, segundo Silva, Almeida e Guimarães (2016, p. 291), será 

um homem que “caminhará em direção à felicidade” e compreenderá que foi um 

trabalho que lhe exigiu esforço e o conduziu “a aprender a desejar somente o 

necessário de acordo com as suas possibilidades” (SILVA; ALMEIDA; GUIMARÃES, 

2016, p. 291). Ainda, segundo os comentadores de Rousseau, o “mestre que se 

forma”, ao ler o filósofo genebrino, “reconhece a importância de bem conduzir o aluno 

em direção ao saber, à cultura, à ética e aos valores da vida privada e coletiva” (SILVA; 

ALMEIDA; GUIMARÃES, 2016, p. 291). Assim, o comprometimento do referido 

“educador é formar homens que saibam refletir e agir com virtude e bondade, que 
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saibam manter-se em seu lugar diante das intempéries da existência, e que ao mesmo 

tempo, sejam capazes de compartilhar a fraternidade e a justiça” (SILVA; ALMEIDA; 

GUIMARÃES, 2016). À vista disso, Rousseau afirma: “Aquele de nós que melhor 

souber suportar os bens e os males desta vida é, para mim, o mais bem educado” 

(ROUSSEAU,1992, p.15). 

Com o intuito de “distinguir o essencial e o necessário daquilo que é contigente 

e banal” (SILVA; ALMEIDA; GUIMARÃES, 2016, p. 291), o professor precisa ter 

grande capacidade de percepção. A criança precisa conhecer os saberes que um ser 

humano necessita “para ser independente, equilibrado e sensato, capaz de suportar 

as vicissitudes com coragem” (SILVA; ALMEIDA; GUIMARÃES, 2016, p. 291). 

Nessa lógica, pensamos ser essencial o planejamento das atividades de ensino 

por parte do professor, na Escola Missionária no Lobito, para o alcance dos objetivos 

traçados. Os “programas apresentam conteúdos e objetivos, mas não detalham como 

trabalhar com os alunos essas matérias” (NICOLAU; GONZÁLEZ-MONTEAGUDO, 

2019, p. 14). 

É claro que, para construir uma educação eficaz, bem planejada, estruturada e 

eficiente, conforme defende Silva (2013), o Estado angolano “deve garantir que outras 

áreas da sociedade funcionem em conjunto, tais como a manutenção da estabilidade” 

política ou econômica, a busca pela erradicação de “níveis de pobreza extrema e, 

principalmente contar com a colaboração do seu povo” (SILVA, 2013, p. 32). Nessa 

linha, “o planejamento de atividades escolares”, de acordo com García-Valcárcel, 

Basilotta e López (2014), ”requer uma preparação mais rigorosa [...] acerca das 

estratégias e técnicas a serem implementadas durante as aulas, em função do 

contexto a que os alunos estão submetidos” (NICOLAU; GONZÁLEZ-

MONTEAGUDO, 2019, p. 14). E também para Elliott (2010), os planos de aulas 

“ajudam a estabelecer quais aspectos essenciais da matéria os alunos devem 

compreender, tendo em conta as suas dificuldades particulares em perceber os 

fenômenos” (NICOLAU; GONZÁLEZ-MONTEAGUDO, 2019, p. 14). É necessário 

registrar, ainda, que ela “é a base para a prática docente e ajuda a decidir, prever, 

selecionar, escolher, organizar, avaliar e refletir acerca do processo de ensino-

aprendizagem antes, durante e depois da ação” (NICOLAU; GONZÁLEZ-

MONTEAGUDO, 2019, p. 14). Com o trabalho bem planejado, pensamos que o 

professor terá a capacidade de ministrar com inteligência e sabedoria as aulas 
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preparadas trazendo para os seus alunos aquilo que realmente é útil para o seu 

desenvolvimento porque: 

 

Dos conhecimentos que estão ao nosso alcance, uns são falsos, outros são 
inúteis e outros servem para alimentar o orgulho de quem os tem. Os poucos 
que realmente contribuem para o nosso bem-estar são os únicos dignos das 
pesquisas de um homem sábio, e, portanto, de uma criança que queiramos 
tornar sábia. Não se trata de saber o que existe, mas apenas o que é útil 
(ROUSSEAU, 1992, p. 173). 

 

O professor, no Lobito, necessita se mostrar como alguém digno, isto é, deve 

revelar para o aluno que tem dignidade pelo que é, e não pelo que possui, para que, 

futuramente, seus alunos possam, igualmente, serem dignos pelo que forem, 

seguindo o exemplo que lhe fora ensinado. Na sociedade angolana, incluindo o meio 

social do Lobito, as pessoas ainda são muito valorizadas pelo que têm, pelas 

aparências, e não pelo que de fato são. Isto faz com que partam em uma busca 

desenfreada à procura do ter, mesmo que, para isso, devam agir através de atos 

menos dignos, cometendo crimes, como, por exemplo, roubar, enganar, matar e 

outros. 

Segundo Silva, Almeida e Guimarães (2016, p. 294): 

 

Esse é um dos maiores desafios que se apresenta à formação e aos 
educadores: pensar a educação a partir do estudo da condição humana numa 
sociedade em que o aparente tem o mais alto valor, buscando compreender 
as razões da submissão do homem ao pontual e utilitário que atende a 
interesses individuais e levam, de um lado, à conformação e, de outro, à 
desequilibrada busca por desejos, nunca satisfeitos. Em vez de viver em 
função das coisas, é necessário olhar para dentro, conhecer a si mesmo, 
libertar-se do imediato, livrar-se das amarras que as instituições sociais nos 
impõem, para compreender que a felicidade não está nas coisas, nem nas 
opiniões e menos ainda nos padrões estabelecidos socialmente como 
inexoráveis. Ela estará na possibilidade de ser livre, de pensar, de fazer 
distinções, de realizar o que convém, sob o critério rigoroso da necessidade. 

 

Ainda que já se tenha referido esta parte da obra do filósofo ao longo da 

dissertação, na linha do perfil do preceptor, é importante voltar a realçar que, para o 

Rousseau de 1755, conforme o Verbete Economia (moral e política), "não basta dizer 

aos cidadãos: sejam bons; é preciso ensiná-los a sê-lo" (ROUSSAEU, 2006, p. 99). 

O professor que ama o seu país passa uma mensagem aos alunos de que 

também devem ter amor por ele, sobretudo amor pelos homens que o compõem, 

promovendo a cidadania e uma formação qualitativa. Como nos lembra Nguluve 

(2006, p. 158): 
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A educação pública qualificada e democrática é a desejável para a maior 
parte da população, mesmo que tal propósito pareça “impossível” diante da 
situação presente, do resultado da guerra e do pouco compromisso político 
com o  ensino do país. É fundamental que as novas metodologias de 
educação democrática se espalhem por todo o país e que as novas formas e 
descobertas possam ser desenvolvidas para o contínuo progresso da ciência 
e das condições sociais humanas. 

 

Quanto à formação dos discentes enquanto cidadãos, além daquilo que já nos 

referimos no subtema anterior, em diálogo com Rousseau, na obra Considerações 

sobre o Governo da Polônia e sua reforma projetada, em consonância com o princípio 

das demais obras, lembramos que valores, como respeito à dignidade humana, 

compromisso social, equidade, dentre outros, representam o ideal de educação que a 

geração angolana hodierna carece. Nguluve (2006, p. 157),  pensamos ser relevante 

acrescentar, considera que o meio educativo necessita atender a objetivos como 

formar humanisticamente, como ser social e político; obter “meios de ação para o seu 

bom andamento e desenvolvimento”; “atender ao progresso sociocultural para superar 

problemas constantes na sociedade”; implementar “medidas que visam propiciar a 

criação de espaços e possibilidades de desenvolvimento da democracia e da paz”. 

Integram ainda as considerações de Nguluve a mudança nos processos formativos 

dos professores a partir do “papel que estes terão de desempenhar na atual conjuntura 

política - de consolidação das instituições democráticas no país” e a constiuição de 

um movimento que viesse a “libertar os professores existentes do sistema que os 

impede de participarem ativamente no acesso e produção do conhecimento inovador, 

de desenvolverem a criatividade, a autonomia e crítica” (2006, p. 157). 

A abordagem “da educação democrática pode propiciar uma compreensão da 

situação de Angola, como um todo, sem no entanto, desconsiderar situações reais de 

cada província”, na edificação de condições econômicas, políticas e sociais 

“favoráveis a todos os cidadãos” (NGULUVE, 2006, p. 158). Assim, torna-se 

importante, conforme Nguluve (2006), a realização de propostas que efetivem “um 

sistema educacional que abra a todos os meninos e todas meninas as melhores 

oportunidades possíveis” (RUSSELL, 1977, p. 7), pensamos que devia fazer parte dos 

desafios na formação dos cidadãos angolanos. 

Entendemos que, sendo o processo de desenvolvimento social do país, o qual 

passa principalmente pela educação, há uma exigência que precisa ser considerada 

quanto à eliminação de problemas que prejudicam o sistema educativo nacional, e 
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isso depende, portanto, “dos mecanismos institucionais que estão sob o poder do 

Estado” e que deviam materializar-se “através das políticas públicas de distribuição 

de renda, acesso aos bens culturais públicos, à saúde, educação e trabalho” 

(NGULUVE, 2006, p. 159). Segundo Zassala (2003), citada por Isabel (2016, p. 170): 

 

[...] as condições de aprendizagem não podem ser relegadas para a última 
posição na hierarquia dos fatores que influenciam positiva ou negativamente 
o processo de ensino e aprendizagem. Entendendo como condições de 
aprendizagem escolar, ambientais – a circulação de ar, o ruído, a umidade, o 
número de alunos numa mesma sala e materiais - carteiras, bancos, giz, 
quadro, livros, cadernos, ardósias, ponteiros, entre outros. 

 

Contudo, segundo os professores, “em Angola é costume ignorar-se as 

condições em que se processa o ensino”, conforme a entrevista que Isabel (2016, p. 

171-172) realizou com a professora Issaco em Angola em 2015: 

 

Trabalho com duas séries (10ª e a 12ª séries) e há salas em que tenho mais 
de 40 alunos. É difícil dar conta de avaliar toda gente e todos os dias. Por 
isso, que a prova escrita tem sido o meio que mais utilizo para avaliar os meus 
alunos. Além disso, falta de quase tudo, veja um exemplo, se tivéssemos 
livros para todos os alunos certamente o acompanhamento pedagógico seria 
melhor, daí quem sabe ganharíamos algum tempo mais e talvez pudéssemos 
avaliar de forma continuada. 

 

Apesar de se passarem alguns anos, a par de outras instituições, como a da 

saúde, por exemplo, o melhoramento das condições de trabalho para os professores 

praticamente foram poucos ou quase nada se fez. Salientamos, por outro lado, que 

um ensino democrático em Angola enfrenta dificuldades “entre professores que 

trabalham na educação, porque não são todos que demonstram maior interesse e 

responsabilidade no desenvolvimento de programas voltados à democracia de 

Angola” (NGULUVE, 2006, p. 158). O desafio, ainda na atualidade, “consiste na luta 

pela superação dos impasses postos pela política de governo pautada em princípios 

não democráticos, fruto da visão política de ‘partido único’”, desde a independência 

(NGULUVE, 2006, 158). 

Diante desta situação precisamos de uma atitude que possibilite a modificação 

das condições de vida neste setor. “A luta passa pela defesa de uma educação que 

torne possível o propósito de convivência social democrática sem injustiça” 

(NGULUVE, 2006, p. 159). É esse procedimento que o Ministério da Educação, 

através do Sinprof (Sindicato Nacional de Professores), tem tomado, assim como o 

fez em novembro do ano de 2019, para tratar, entre vários assuntos, do contexto do 
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ensino, reivindicações dos trabalhadores da educação e dos direitos sindicais dentro 

do quadro democrático existente em Angola, reivindicando, assim, seus direitos, para 

o setor, embora a lentidão do Estado angolano frente às respostas exigidas sejam 

pouco animadoras (CANGOMBE, 2019). 

Para o Ministério da Educação (2008), a promoção da cidadania pressupõe a 

“valorização do fator humano, crescimento rápido de acesso à educação de qualidade 

para crianças, jovens e adultos” (MED, 2001). Isto, como ressaltado ao longo do nosso 

trabalho, passa pela boa conduta moral do professor e da sociedade como um todo. 

É notório ainda no Lobito professores que aparecem no local de trabalho abdicados 

da sobriedade, faltando, assim, respeito à instituição e todos que a compõem. 

Rousseau, em sua obra, insiste no amor para com a pátria. Inspirados no filósofo 

genebrino, considermos ser relevante, no caso angolano, o amor para com a república 

democrática de Angola; até porque "a pátria não pode subsistir sem liberdade, nem a 

liberdade sem a virtude, nem a virtude sem os cidadãos" (ROUSSEAU, 2006, p. 104). 

Neste cenário, ainda observamos que as crianças precisariam considerar a 

individualidade, em interação com o "corpo do Estado, e perceber, por assim dizer, a 

própria existência apenas como uma parte daquele, este grande todo, a se sentir 

membros da pátria, a amá-la" (ROUSSEAU, 2006, p. 105). Assim sendo, na formação 

do cidadão para o amor à república angolana, no Lobito, pensamos ser pertinente a 

recuperação da identidade cultural, conforme defende Santos (2001), pois esta 

constitui um elemento imprescindível para a edificação de “suas instituições próprias,  

fundamentado no reconhecimento das diferenças” e para elaboração “de um projeto 

social, nacional e popular baseado no diferendo (SANTOS, 2001, p. 102). 

Os angolanos foram perdendo sua identidade cultural, no momento de 

recrudescimento da colonização portuguesa, no final do século XIX, em Angola, 

sofrendo um intenso processo de decadência sociocultural e econômica (PINTO, 

2013). Na tentativa de se defender, o povo angolano (os intelectuais) elaborou “um 

discurso construtor identitário que já iniciava uma valorização das culturas” (PINTO, 

2016, p. 14). Sublinhamos deste discurso a necessidade da unidade “de todos os 

povos residentes em Angola a partir, principalmente, da valorização de suas culturas”, 

como a base da identidade nacional (PINTO, 2016, p. 16-17). É sabido que as 

potências europeias, entre as quais Portugal, impulsionadas “por um desenvolvimento 

industrial sem precedentes”, “voltaram seus olhos para a África [...] e intensificaram a 

exploração colonial em busca de matérias-primas, mercados consumidores e áreas 
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para investimento de capitais, processo que deu início à globalização da economia 

mundial” (PINTO, 2016, p. 21)31. Nesta linha, os portugueses também intensificaram 

sua presença no território nacional, já que, a partir da Conferência de Berlim (1885-

1886), “o critério para a possessão de colônias na África seria a ocupação efetiva do 

território” (PINTO, 2016, p. 21)32. Durante o periódo colonial, como abordaremos mais 

adiante, o colonizador reprimia, segundo Pinto (2016, p. 39), as manifestações de 

matriz cultural e identitária de Angola, pois manifestava: 

 

[...] a visão de que a cultura considerada legítima dos povos angolanos 
deveria ser superada e substituída por uma cultura baseada nos padrões 
portugueses, considerados mais evoluídos e progressistas. Buscava-se, em 
suma, civilizar os povos colonizados de Angola a partir da imposição dos 
valores culturais portugueses. 

 

Depois da conquista da independência, no ano de 1975, o Estado iniciou “um 

processo de implementação de um discurso acerca do que seria a identidade da 

nação que se formava, tarefa difícil em função da grande variedade de grupos 

etnolinguísticos presentes no território angolano” (PINTO, 2016, p. 32-33). 

Destacamos, com base nas discussões de Pinto (2016, p. 100), “que os discursos 

construtores da ideia de identidade nacional angolana foram majoritariamente 

produzidos” a partir da capital do país, “por ser o espaço urbano mais desenvolvido 

da colônia”, e por ser, ainda, “local de convívio entre os mais diversos povos 

habitantes de Angola”. Com efeito, “a supressão dos laços étnicos, raciais e regionais 

acabou sendo facilitada na capital, de maneira que a formação de um discurso 

identitário e a vivência compartilhada entre os angolanos foi facilitada” (PINTO, 2016, 

p. 100). Entre variadas questões, conforme Pinto (2016, p. 33), “a identidade nacional 

angolana foi forjada com base na imagem da resistência angolana ao colonialismo” 

como um dos pilares que edificam a identidade nacional (PINTO, 2016, p. 98), uma 

vez que: 

 

[...] tanto na literatura quanto na música os artistas buscaram uma valorização 
das tradições culturais consideradas autenticamente angolanas, em um claro 
movimento de defesa da soberania cultural de Angola e de contestação à 
cultura imposta pelo colonialismo. Esta experiência de soberania cultural 
vivida a partir da década de 1940 foi de suma importância para a luta pela 
independência (PINTO, 2016, p. 98). 

 

                                                           
31 Pinto (2016) fundamenta suas reflexões em Hobsbawn (2009). 
32 Acerca da referida questão, Pinto (2016) se baseia em Brunschwig (1993). 
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Neste contexto, o foco “era o resgate das tradições culturais”, sua valorização 

e homogeneização, tendo em conta as “diferenças existentes entre as múltiplas 

matrizes culturais que conviviam em território angolano. A inclusão de alguns valores 

culturais mais próximos na metrópole, como o uso da língua portuguesa e a utilização 

de instrumentos tipicamente europeus” (uso de talheres às refeições, uso de ternos 

em festas, para citar alguns exemplos), mostrando “que a cultura nacional que se 

construía não era totalmente fechada às influências fornecidas pela colonização” 

(PINTO, 2016, p. 99). Destarte, a identificação cultural angolana pode ser percebida 

através de alguns códigos culturais, como “elementos característicos presentes entre 

os filhos” de Angola (negros, mistiços e brancos), tais como: “a forma cadenciada de 

falar o português”, como língua oficial, por enquanto, o domínio da língua materna por 

regiões que compõem Angola, expressão de “hábitos cotidianos” (lavar e comer com 

as mãos, o respeito a toda gente, sobretudo aos mais velhos, por exemplo), “o ritmo 

da música, a forma de dançar, a culinária, a indumentária, a religiosidade” e “os 

festejos populares” (PINTO, 2016, p. 23). 

Para que isso seja uma realidade no seio dos alunos da Escola Missionária São 

Paulo, pensamos que seria importante que os professores incentivassem os alunos à 

leitura de livros, sobretudo aqueles que abordam a cultura do país. Tal leitura se faz 

mister em função das leituras terem sido proibidas pelos colonizadores, subjugando a 

identidade cultural angolana, como acima referido. 

Acreditamos, também, que as línguas maternas, além de serem ensinadas nas 

escolas (ensino primário em forma de experimentação), deviam ser aprendidas desde 

a criança em tenra idade, no seio das famílias que as conservam, sendo estas famílias 

incentivadas pelo Estado, pois, muitas delas ainda manifestam vergonha de falar a 

sua língua materna por influência colonial, porque sempre se pensou que o ensino da 

língua portuguesa ajudaria a civilizar os indígenas, aprendendo a falar, ler e escrever. 

Era proibido falar outras línguas que eram nativas (LIBERATO, 2014). Neste contexto, 

Miranda (2011, p. 46) contribui: 

 

Durante longos séculos, o mundo mais desenvolvido […] tendeu a crer e a 
fazer crer que os homens de outras raças, entre as quais a negra, só serviam 
para transportar cargas, que só valiam pelas suas capacidades físicas e não 
pela sua inteligência ou espiritualidade – tal como, aliás, ainda hoje muitos 
homens pensam que as mulheres só servem para fazer filhos, lavar roupa e 
cozinhar. Mas o tempo e a prática vieram demonstrar que a realidade é 
totalmente diferente, e que tais ideias se baseavam e baseiam apenas em 
preconceitos, exploração económica e complexos de inferioridade. 
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Salientamos que, hoje em dia, na “restruturação da educação em Angola”, o 

resgate do “uso das línguas nacionais oficialmente reconhecidas e que são 

demonstrativas da capacidade que o país pode e deve ter na recuperação da sua 

identidade cultural” (SILVA, 2013, p. 29). Em Angola: 

 

[...] a língua é um instrumento cultural por excelência. Cada cultura dispõe na 
sua língua de meios próprios para pensar e exprimir as categorias da sua 
experiência, como principal veículo da comunicação e transmissão do saber 
e das suas potencialidades (MIRANDA, 2011, p. 52).  

 

Assim sendo, é preciso insistir continuamente que o povo procure restabelecer 

sua identidade e cultura nacionais (SILVA, 2013). Nisto, no ensino primário, sendo um 

lugar propício para este resgate, os professores não deviam envergonhar-se de falar 

a língua nacional diante de seus alunos para incentivá-los. No caso da Escola 

Missionária no Lobito, sendo secundária, devia-se dar continuidade no estímulo para 

a aprendizagem da língua Umbundu pelos alunos, pois a identidade e cultura 

nacionais são razões suficientes para restabelecer esses valores da vida de um país 

e da vida de Angola porque, na falta desses valores, o país padeceu. Segundo 

Miranda (2011, p. 83): 

 

Foi o abandono dos princípios culturais de Angola que permitiu a 
superioridade das armas a favor do colonialismo português, da invasão 
estrangeira, e até da atual guerra fratricida. O tribalismo e o regionalismo 
conflituosos não constavam. Foram uma arma reintroduzida e utilizada pelos 
nossos inimigos, que nos enfraqueceu mais do que a própria pólvora – e isso 
aconteceu porque nos divorciámos dos nossos próprios princípios culturais, 
abraçando outros, estranhos e confusos para nós. 

 

Estando no século XXI, “Angola e os angolanos sentem a falta de ‘pedaços da 

sua história esmagados’ pela história de outros povos desenvolvidas no seu território” 

(SILVA, 2013, p. 30). Diante disso, pensamos que é hora de dar continuidade à 

socialização e consequente restabelecimento da identidade cultural angolana, em 

todas as instituições. E na vertente das línguas, é verdade que, em Angola, a língua 

oficial é o português, que une o povo (aspecto positivo). Todavia, sendo um país com 

várias tribos, é bom que: 

 

[…] cada tribo fale a sua língua, ensine nas escolas a sua língua, se potencie 
desenvolva na sua língua, mas que todos nós falemos também a língua que 
já nos une como angolanos, ou seja, a língua portuguesa. Isso em nada nos 
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prejudica ou inferioriza, nem nos parece que haja melhor solução (MIRANDA, 
2011, p. 81). 

 

Assim, é importante, de fato, que os alunos da Escola Missionária, no Lobito, 

desde cedo, leiam livros que falam de Angola. Pois, o filósofo nos ensina que a 

criança, adquirindo a habilidade da leitura (BOTO, 2012), "deverá ler sobre seu país" 

(ROUSSEAU, 2003, p. 237). Embora hoje em dia, uma pessoa de doze anos possa 

saber todos esses aspectos, e nisto as tecnologias auxiliam bastante, no seu tempo, 

Rousseau aconselhava que, nesta idade a criança devia conhecer suas "províncias, 

estradas e cidades; aos quinze anos, deve conhecer toda a sua história; aos dezesseis 

anos, todas as suas leis" (ROUSSEAU, 2003, p. 237). 

O filósofo genebrino sugeriu ainda “que os colégios criassem ginásios 

esportivos para todos os alunos fazerem exercícios físicos, não apenas para formar 

jovens sadios, mas porque também os exercícios físicos possuem valor moral” 

(BOTO, 2012, p. 233). Para Rousseau, "a boa educação deve ser negativa: se 

impedirmos o nascimento dos vícios, teremos feito bastante em favor da virtude" 

(ROUSSEAU, 2003, p. 239). 

De fato, pensamos que foi reconhecido o papel da Educação Física na vida 

escolar do aluno, na Escola Missionária no Lobito, como de suma importância, pois 

os exercícios físicos ajudam a desenvolver o cognitivo da criança, do adolescente, e, 

nisso, o dever do professor é ter consciência da citada relevância e evitar o 

absentismo sem motivo às aulas, para “criar no aluno condições de equilíbrio”, 

“formação de base indispensável no desenvolvimento motor, afetivo e psicológico” e 

também “desenvolver a interdisciplinaridade” (MACIEL, 2014), auxiliando no problema 

de aprendizado. Maciel (2014), fundamentado em De Marco (1995, p. 77), afirma: 

 

[...] a Educação Física dentro da escola serve como instrumento para o 
desenvolvimento do cidadão, tais como o desenvolvimento das capacidades 
e habilidades motoras, trabalhadas dentro das diversas maneiras 
metodológicas de ensino adotadas e também serve como sendo um espaço 
educativo privilegiado para promover as relações interpessoais, a auto-
estima e a autoconfiança valorizando-se aquilo que cada individuo é capaz 
de fazer em função de suas possibilidades e limitações pessoais.  

 

Pensamos que uma tal estratégia está de acordo com o objetivo de Rousseau, 

que é o de familiarizar as crianças "desde cedo às regras, à fraternidade, à 

competição, a viverem expostas aos seus concidadãos e a almejarem a aprovação 

pública" (ROUSSEAU, 2003, p. 239). 
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Embora não pertençam à faixa etária dos alunos da Escola Missionária São 

Paulo, no Lobito, na senda do perfil do preceptor, trazemos também no Projeto para 

a educação do Senhor de Sainte-Marie, uma atividade que Rousseau exerceu em 

Lyon na França como preceptor dos filhos (François e Jean) de Jean Bonnot de Mably. 

As crianças teriam, naquela altura, 4 e 5 anos, respectivamente (BOTO, 2012). A partir 

do referido ofício, conforme Boto (2012, p. 235), baseada em Nacarato (2004, p. 15), 

Rousseau escreveu “duas versões de um mesmo trabalho”. Queremos buscar nesses 

trabalhos aquilo que, enquanto preceptor, ele fez para podermos encontrar algo que 

possa servir para a educação dos alunos no Lobito. No papel de preceptor, Rousseau 

observa, para o progenitor das crianças, “que o contrato, estabelecido por ambas as 

partes, suporá delegação dos critérios sobre a educação das crianças” (BOTO, 2012, 

p. 236). O filósofo ainda salienta “a necessidade de haver concessão de direitos do 

pai para o preceptor” (BOTO, 2012, p. 236). Neste sentido, diz Rousseau: “[...] me 

torna depositário de sua autoridade sobre ele, e o senhor me concede sem reserva o 

direito de obrigá-lo a cumprir seu dever, ordenando-lhe que me obedeça como ao 

senhor mesmo” (ROUSSEAU, 2004a, p. 21-22). 

Pensamos trazer esta parte, sobretudo, para reforçar, mais uma vez, a boa 

relação, o diálogo que deve existir entre os professores e os encarregados de 

educação dos alunos no Lobito. O tempo em que lá estivemos notamos, muitas vezes, 

que há pouco acompanhamento da vida escolar do aluno pelo encarregado de 

educação. Isto tem trazido muitos constragimentos na explicação e compreensão do 

aproveitamento escolar ou não do aluno, da parte dos encarregados de educação, 

que deviam seguir academicamente seus filhos passo a passo, mas não o fazem. As 

relações sadias entre a escola e os pais ou família e ainda o Estado são importantes 

para sua interação, e sobretudo para o bem do aluno e, nisto, o Estado angolano, 

exercendo seu papel social e civilizador da educação do Estado, tem valorizado o 

papel da escola e da família no processo de aprendizagem, como moderador, 

apoiando e incentivando várias iniciativas, entre as quais o diálogo mútuo, visitas 

periódicas às escolas, e a Escola Missionária São Paulo tem sido contemplada na sua 

calendarização. 

Rousseau (2004a, p. 20), olhando para para a prática educativa em seu tempo, 

observa “que não pretende obter sua autoridade a partir de ‘pancadas’ - método que 

dizia abominar” (BOTO, 2012, p. 236). Para o filósofo, a interação “entre discípulo e 

mestre envolve” a “formação de almas, o que requer construção da moralidade”, 
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contrariando o modo de professores “pedantes, cuja principal ocupação parecia ser a 

de intimidar seus alunos, mostrando a eles um semblante zangado e austero como se 

isso lhe assegurasse” (BOTO, 2012, p. 237-238), de acordo com Rousseau, "a 

reputação de homem correto e laborioso" (ROUSSEAU, 2004a, p. 26). 

Preceptor, Rousseau postula que "a retidão do coração, quando solidificada 

pelo raciocínio, é fonte da exatidão do Espírito" (ROUSSEAU, 2004a, p. 27). Para ser 

bom preceptor (professor), é imprescindível o bom senso, o qual "depende ainda mais 

dos sentimentos do coração do que das Luzes do espírito" (ROUSSEAU, 2004a, p. 

27). É  indeclinável agir zelosamente como um “‘homem de bem’ e, como educador, 

manifestar, a um só tempo, ‘bom senso e bom gosto’” (BOTO, 2012, p. 238). Assim, 

para Rousseau (2004a, p.38-39): 

 

Para bem julgar a maneira do mundo e a vida humana, para desenvolver as 
suas causas, e para nelas conduzir um jovem, com sucesso, não creio, 
entretanto, que seja necessário ter um talento extremamente sutil; pensar 
certo, ter bom senso e um pouco de gosto, não ser singular nem pela tolice, 
nem pela fatuidade, só com isso um mestre zeloso deve conseguir formar um 
menino e fazer dele um cavalheiro polido e um homem de bem, o que constitui 
o duplo objetivo da educação. 

 

Em Angola, ao longo da sua história educativa, e mesmo no Lobito, já se viveu 

momentos em que os alunos sofriam castigos físicos em salas de aulas e nós 

vivenciamos isto na carne. Embora ultrapassada esta prática, muitos professores, hoje 

em dia, certas vezes, ainda recorrem a ela e já tivemos casos na Escola Missionária 

no Lobito. Trata-se de uma prática abominável, segundo Rousseau. É verdade, atenta 

o filósofo, que um tom mais rigoroso é preciso "nos casos em que os costumes estão 

sendo atacados e quando se trata de corrigir maus hábitos" (ROUSSEAU, 2004a, p. 

26). Todavia, o filósofo, em nenhum momento, será defensor de palmadas e de 

qualquer violência ou castigos físicos. A educação rousseauniana propõe que se parta 

da afetividade e do entendimento consciente oriundo da relação entre o educador e o 

educando. Vale explicitar que o pensador indica que a mesma não seja um laissez 

faire, em que o aluno seja abandonado a sua própria sorte, sem a imposição de limites. 

A educação negativa exige que o aluno se torne, a partir da orientação de seu 

preceptor, com vistas ao desenvolvimento da liberdade do educando, capaz de 

perceber os maus hábitos, evitando  "[...] o desprezo pelos inferiores, a desobediência 

aos superiores e a impolidez para com os iguais: quando nos cremos perfeitos, em 

que erros não caímos?" (ROUSSEAU, 2004a, p. 26). 
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Pensamos que trabalhar com adolescentes consiste em  uma tarefa muito 

difícil, dada sua complexidade. Muitos deles, por influência de programas televisivos 

menos educativos para suas idades, já se acham adultos, a ponto de se colocarem 

no lugar do professor, faltando-lhe com respeito. Diante disso, é necessário 

repreender alguns comportamentos manifestos, na falta de cumprimento de regras 

escolares advindas de sua parte. 

O professor é obrigado a agir firme, não só para restabelecer a disciplina no 

ambiente escolar ou mesmo na sala de aulas, mas também corrigindo os maus hábitos 

(ROUSSEAU, 2004). Continuando, com Rousseau preceptor, achamos ser importante 

o que o autor diz sobre “o tempo do estudo” que “requer espaço na vida do aluno”, na 

medida em que “no período reservado para estudar, a criança não se deverá ocupar 

de mais nada”, e isso seria “fundamental para assegurar o êxito do aprendizado” 

(BOTO, 2012, p. 240). Para Boto (2012, p. 240), também seria ainda “importante o pai 

tomar parte da educação do filho, não diretamente, mas estimulando o aprendizado, 

informando à criança”, pois "algumas vezes sobre seus progressos […] e sobre as 

matérias nas quais estiver melhor" (ROUSSEAU, 2004b, p. 62). É claro que hoje em 

dia, seria necessário também naquelas disciplinas em que a aprendizagem do aluno 

está mais defasada, incentivando-o a superar as suas dificuldades. 

Queremos manifestar-nos com relação às boas condições ambientais que o 

filósofo propõe para que seu aluno aprenda. Cremos que, para se trabalhar para uma 

formação de qualidade, é importante que o professor no Lobito tenha condições de 

trabalho, como abordado acima, e esteja em salas de aulas adequadas para ensinar 

e possibilitar ao aluno aprender. Para se alcançar a desejada qualidade no ensino em 

Angola, no Lobito, tem de deixar de haver aulas debaixo de árvores (neste caso 

quando chove, as aulas são canceladas) e escolas em ruínas ou salas de aulas feitas 

de chapas33 adaptadas ao ar livre, como é o caso de algumas salas na Escola 

Missionária. Salientamos que, em Angola, algumas “salas de aulas recebem até 120 

alunos de uma só vez. Em outros lugares, os estudantes são amontoados em 

corredores, dentro de igrejas e capelas34” (CORDEIRO, 2019) (veja os Anexos M e 

R). 

                                                           
33 Chapas, aqui no Brasil, são barracos de latas. 
34 Capelas são salas de catequese das comunidades, pertencentes à Paróquia de São Paulo, no Lobito, 
usadas devido a carência, como salas de aulas. 
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 Depois da abordagem sobre o perfil do professor e do aluno na Escola 

Missionária São Paulo no Lobito-Benguela/Angola, a partir da concepção de preceptor 

do Emílo e, não só, em Rousseau, pensamos, para o desfecho deste capítulo, trazer 

o papel de Emílio no pensamento do filósofo como ferramenta de ação e de 

pertencimento como cidadão para o indivíduo (aluno) na referida escola.  

 

5.3 O papel de Emílio no pensamento político-pedagógico de Rousseau como 

ferramenta para o indivíduo (aluno) da Escola Missionária São Paulo no Lobito-

Benguela/Angola 

 

Depois de falar concretamente sobre o perfil do preceptor na obra Emílio e nas 

demais obras já aludidas, pensamos ser importante compreender o papel do Emílio 

(aluno), que é o sujeito da recepção da formação de qualidade, preparado para ocupar 

seu lugar na ação e na ordem social, apossando-se da frase de Rousseau: “na ordem 

social, em que todos os lugares estão marcados, cada um deve ser educado para o 

seu” (ROUSSEAU, 1973, p. 15). Nessa lógica, integrante da sociedade, pensamos 

que o aluno da Escola Missionária São Paulo, no Lobito, deve ser formado para 

futuramente ocupar o seu lugar e exercer seu papel social. Assim, vai sendo 

introduzido “na urbanidade e projetado para viver plenamente sua condição civil” 

(PAIVA, 2016, p. 250). Conforme nos aponta Rousseau (1973, p. 379): 

 

Emílio, membro da sociedade, deve cumprir seus deveres. Feito para viver 
com os homens, deve conhecê-los. Conhecendo o homem em geral, deve 
conhecer os indivíduos. Sabe o que se faz no mundo, resta-lhe saber como 
nele se vive.  

 

Dessa maneira, assume plenamente seu papel de homem, responsável, 

marido, pai, preceptor, trabalhador, “guardador dos preceitos civis e pessoa útil à 

coletividade” (PAIVA, 2016, p. 251). Assim, para Rousseau: “Deves viver no meio 

deles ou, ao menos, em lugar onde possas ser-lhes útil na medida de tuas forças, e 

onde saibam ir buscar-te se precisarem de ti” (ROUSSEAU, 1973, p. 561). Será “um 

cidadão condicionado às próprias capacidades pessoais” (PAIVA, 2016, p. 251). 

Notamos, claramente, aqui, mais uma vez, que o pensamento do filósofo é a formação 

humana, não importando tanto a carreira que Emílio futuramente possa seguir por 

vontade de seus progenitores. 
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Segundo Paiva (2016, p. 251): “Trata-se [...] de uma formação geral”, com 

“educação de princípios e da preparação  do homem para as decisões que forem 

necessárias” na vida dos alunos. Podemos constatar que a ação formativa do filósofo 

para com Emílio visa à vida social, ensinando-lhe os valores universais e 

desenvolvendo sua humanidade (PAIVA, 2016, p. 252). 

O educando “será primeiramente um homem e, mesmo” após  o seguimento 

“de alguma carreira que permita desempenhar seu papel civil, não esquecerá a 

dimensão humana nem sua própria natureza, uma vez que estará sempre em seu 

lugar” (PAIVA, 2016, p. 252). Para Rousseau, conforme Paiva (2016, p. 252), o 

“prodígio da arte e a obra-prima da educação acontecem se os dois objetivos forem 

alcançados” (o de ser homem e o de ser cidadão): “Estou à espera de que me mostrem 

esse prodígio, a fim de saber se é homem ou cidadão” (ROUSSEAU, 1973, p. 13-14). 

Portanto, “se o filósofo garante não ser possível formar o homem e o cidadão ‘ao 

mesmo tempo’ (ROUSSEAU, 1973, p. 12)” (PAIVA, 2016, p. 254), ainda atenta que, 

“se o duplo objetivo que se propõe pudesse porventura reunir-se num só, eliminando 

as contradições do homem, eliminar-se-ia um grande obstáculo à sua felicidade” 

(ROUSSEAU, 1973, p. 15). “Expressão do desejo, a frase não foi inserida 

aleatoriamente, mas reflete o próprio objetivo da obra: superar o antagonismo e a 

oposição entre os dois objetivos” (PAIVA, 2016, p. 254). Francisco (1998, p. 61), nesse 

sentido, afirma que: 

 

Essas palavras, talvez as mais importantes de toda a parte inicial do Emílio 
acerca dos princípios que governam a educação humana, expõem 
claramente o propósito maior do autor na obra: trata-se não de formar apenas 
o homem natural, o indivíduo, o ser da casa e da pequena sociedade da 
família, mas de buscar, na mesma medida, formar o cidadão, o homem social, 
o ser da sociedade stricto sensu. É evidente, portanto, que o Emílio não pode 
ser simplesmente lido como uma obra de educação doméstica, de formação 
do homem natural. Há aí, sem dúvida alguma, a intenção de formá-lo. Mas, 
há, igualmente, por outro lado, a intenção de encontrar as vias para se chegar 
ao cidadão. 

 

Entendemos como pertinente a questão da formação de qualidade na 

educação para a cidadania, “especialmente após um período de interregno como 

Angola sofreu com mais de 30 anos de guerra civil, que sucederam aos mais de cinco 

séculos de subjugação e domínio colonial” (SILVA, 2013, p. 27). Nessa esteira, 

pensamos que “a educação é um passo importante para a cidadania e para a 

formação do indivíduo enquanto pessoa” na Escola Missionária São Paulo, no Lobito, 
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pois tal cidadania consiste em “parte da integração do indivíduo na sociedade”, de 

forma política social e intelectual (SILVA, 2013, p. 27). Isso significa dizer que a 

educação é ensinada “nas escolas, mas é também uma contínua aprendizagem com 

as experiências e vivências do ser humano em sociedade” (SILVA, 2013, p. 28). 

Por isso, o espaço escolar é direcionado, principalmente, para a formação do 

indivíduo enquanto ser humano ético e participativo, realizado nos campos pessoais 

e coletivos (THOMAZ, OLIVEIRA, 2009). Durante o processo de formação, “quando 

as atitudes cidadãs passarem a ser uma constante no espaço escolar” e,  “em sala de 

aula, por todos aqueles que fazem parte do dia a dia do fazer escolar, é que se terá 

uma geração de cidadãos participativos, envolvidos com o próprio bem estar, assim 

como de seus semelhantes” (THOMAZ; OLIVEIRA, 2009, p. 03). 

Diante do nosso cotidiano, segundo Thomaz e Oliveira (2009, p. 07), em que é 

cada vez mais crescente a corrupção, a falta de ética, o desemprego,  os serviços de 

saúde precários (falta de saneamento básico, coleta de lixo deficiente), o nível de 

pobreza elevado mesmo nos centros urbanos, enfim, desigualdades sociais gritantes, 

nos interrogamos: será que o direito igual para todos em Angola só está no papel? 

Parece que somos obrigados a concordar com Dimenstein (1999, p. 17), “quando ele 

argumenta que o que se tem é uma ‘Cidadania de papel’, existente nas leis, mas, na 

prática, é bem diferente” (THOMAZ; OLIVEIRA, 2009, p. 07). Angola, assim como o 

Brasil, é um dos países da ONU no mundo que “adotou uma resolução que ganhou o 

nome de Declaração Universal dos Direitos Humanos”. É sabido que, em “trinta 

artigos, o documento estabelece princípios que reafirmam os direitos de liberdade e 

igualdade, assim como as disposições sobre direitos econômicos, sociais e culturais” 

(THOMAZ; OLIVEIRA, 2009, p. 07). Temos “direito a coisas distintas: à liberdade, ao 

voto, à educação, à saúde, e cada um se apresenta sob várias formas, como 

atribuições de pessoas ou instituições”. Existem “direitos que criam obrigações 

universais, que devem ser respeitados por todas as pessoas do mundo, a exemplo: o 

direito à vida”, protegendo a dignidade de cada um (THOMAZ; OLIVEIRA, 2009, p. 

08). 

Diante das desigualdades sociais, tem havido variadas promessas de 

melhorias para as classes menos favorecidas, “principalmente em época de eleições” 

em Angola, “as quais, depois acabam caindo no esquecimento” (THOMAZ; OLIVEIRA, 

2009, P. 08). O conhecimento da realidade é dominado, todavia, “falta é ética” e 

“comprometimento para colocar em prática projetos ousados para mudar a situação, 
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visando garantir o mínimo de qualidade de vida a estes cidadãos, que ousam lutar por 

seus direitos” (THOMAZ; OLIVEIRA, 2009, p. 08). 

Como já referido ao longo da dissertação, o histórico angolano fez com que as 

pessoas estivessem “acostumadas a ser gananciosas e individualistas”. Assim, 

entendemos “que as mudanças devem partir da excelência qualitativa que deve ser 

dada à educação desta geração que serão os adultos do amanhã” (THOMAZ; 

OLIVEIRA, 2009, p. 09). 

Ou seja, é também papel da educação fazer com “que a Declaração dos 

Direitos Humanos seja respeitada e que as pessoas se conscientizem de seus direitos 

e da necessidade de respeitarem os direitos dos demais” (THOMAZ; OLIVEIRA, 2009, 

p. 09). Cabe à Escola Missionária São Paulo, no Lobito, “educar seus alunos dentro 

dos princípios morais de ética e de cidadania que regem a vida democrática” 

(THOMAZ; OLIVEIRA, 2009, p. 09). 

Desta maneira, esperamos que o aluno da nossa escola, vivendo em 

sociedade, seja formado para o respeito, para a justiça, para ser aberto ao diálogo, 

para ser solidário e para se formar um cidadão consciente e capaz “de discernir, 

escolher e decidir a respeito dos deveres e direitos” (THOMAZ; OLIVEIRA, 2009, p. 

09) que lhe serão ofertados. Carregamos a convicção de que cidadania não consiste 

em “apenas possuir uma certidão de nascimento”, ser cidadão é para todos e para 

todos os dias, transformando, no futuro, uma comunidade não equitativa “para uma 

sociedade mais justa e igualitária”, “para que não seja apenas um cidadão de papel, 

mas que saibam serem cidadãos de fato e de direito, em todo tempo e lugar” 

(THOMAZ; OLIVEIRA, 2009, p. 10). 

A cidadania ocorre através de  “educação de qualidade”, de  ver garantidos 

seus direitos, “de conhecer os deveres inerentes a cada direito” (THOMAZ; OLIVEIRA, 

2009, p. 10). Também é importante salientar que, para que o “educando passe a agir 

como um verdadeiro cidadão”, “é necessário fazer com que a cidadania seja 

vivenciada no cotidiano escolar” (THOMAZ; OLIVEIRA, 2009, p. 10), a partir da 

direção, professores, funcionários, pais, e que aconteça a interação entre os próprios 

alunos. “Exige-se um novo olhar sobre o papel da escola” (THOMAZ; OLIVEIRA, 

2009, p. 10). Esperamos que o professor possua uma qualificação “profissional que 

lhe dê condições de atuar junto à nova geração, porém a maior preocupação deve ser 

com a sua formação enquanto ser, um ser completo, com bons princípios” (THOMAZ; 

OLIVEIRA, 2009, p. 10). Nessa mesma linha de pensamento, Lima (2002, p. 71) 



117 

 

assevera: “A educação escolar para a cidadania só é possível através de práticas 

educativas democráticas, desta forma, promove valores, organiza e regula um 

contexto social em que se socializa e se é socializado”. 

A “educação voltada para a cidadania propicia uma formação” de qualidade ao 

formando, com vistas a promover “a compreensão, a tolerância, a solidariedade e o 

respeito à diversidade social e cultural, assim como a participação nos destinos do 

meio em que vive” (THOMAZ; OLIVEIRA, 2009, p. 11). Referenciada em Rousseau 

(2004, p. 22), Boto (2012, p. 243) assevera: “Rousseau-preceptor não é contrário à 

formação de rotinas e de hábitos de civilidade”. Entretanto, a construção da polidez 

“não será tarefa precípua da instrução. Parece-lhe mais importante firmar o espírito e 

cultivar a retidão do caráter” (BOTO, 2012, p. 243). Destarte, “a ordem que o filósofo 

conferirá a suas finalidades pedagógicas será a seguinte: desenvolver 

sucessivamente coração, juízo e espírito” (BOTO, 2012, p. 243). 

 Para fundamentar essa ideia, pensamos trazer Pestalozzi (1746-1827) que, 

influenciado por Rousseau, “elaborou sua proposta pedagógica retomando” do 

genebrino “a concepção da educação como processo que deve seguir a natureza e 

os princípios da liberdade, da bondade inata do ser e da personalidade individual de 

cada criança”, dedicando muita “atenção ao ensino como veículo de evolução das 

capacidades humanas como sentimento, mente e caráter” (ZANATTA, 2005, p. 168). 

Para ele, "[...] a educação verdadeira e natural conduz à perfeição, à plenitude das 

capacidades humanas" (PESTALOZZI, 1946, p. 13). 

Diante de “uma vida social depravada e cheia de instituições corruptas” (PAIVA, 

2016, p. 252), “resta enfim a educação doméstica ou da natureza” (ROUSSEAU, 1973, 

p. 15), numa contínua ação de “desenvolvimento dos princípios que resumem o 

chamado da natureza no coração do homem e prepara para viver qualquer situação” 

(PAIVA, 2016, p. 252). Este “parece ser o papel do Emílio” (PAIVA, 2016, p. 253) e 

também pensamos ser tarefa influenciadora do educando da Escola Missionária São 

Paulo no Lobito-Benguela em Angola no futuro. 
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6 Conclusão 

 

Diante dos objetivos propostos na pesquisa, que incidem em buscar elementos 

teóricos na pedagogia rousseauniana para perspectivar a formação de qualidade e 

aperfeiçoamento na relação do professor com o aluno da Escola Missionária São 

Paulo, em Lobito-Benguela/Angola, através de diálogos hermenêuticos com Jean-

Jacques Rousseau,  buscou-se refletir sobre a realidade educativa no Lobito-

Benguela/Angola; conscientizar o professor da relevância da qualidade de ensino para 

o aluno da Escola Missionária São Paulo, dando-lhe suporte reflexivo na vida como 

cidadão. Intencionamos que, depois do percurso pelas obras do genebrino, esta 

dissertação contribua na maneira de conduzir o processo ensino e aprendizagem dos 

professores da Escola Missionária São Paulo, no Lobito, visando “que a formação do 

educando dê um salto de qualidade [...] ao saber sistematizado”, “na sua formação 

enquanto ser humano, que pensa, relaciona-se, interage e busca soluções para os 

problemas”, para “uma melhor convivência na sociedade atual”, como autêntico 

cidadão, em todo tempo e lugar, com respeito aos “direitos dos outros”, sabendo lutar 

pelos seus e tendo “consciência de seus deveres” (THOMAZ; OLIVEIRA, 2009, p. 42). 

Salientamos que cabe à escola, além do Estado, dar continuidade à educação 

começada nas famílias. Através de pesquisas e estudos sobre o contexto angolano e 

obras de Rousseau, pretendemos que o professor na Escola Missionária, no Lobito, 

bem formado humanamente, passará “a ter um novo olhar sobre seus alunos, com 

consciência de sua importância na formação de pessoas dignas, comprometidas, 

felizes” (THOMAZ, 2008, p. 42). Com efeito,  teremos uma sociedade mais cidadã e, 

também, mais humana (THOMAZ, 2008, p. 42). 

O primeiro capítulo foi dividido em duas partes. Na primeira delas, sentimos 

necessidade de expor alguns elementos geográficos, históricos, socioeconômicos, 

políticos e culturais de Angola. Na sequência, visamos repetir a proposta ao analisar 

mais especificamente Benguela e Lobito. 

Posteriormente, no segundo capítulo desta dissertação, julgamos relevante 

apresentar ao leitor como ocorre a atual organização do sistema de educação em 

Angola, apresentando as diferentes modalidades e níveis de ensino, nomeadas em  

Subsistemas da Educação Pré-Escolar, do Ensino Geral, do Ensino Primário, do 

Ensino Secundário, da Educação Técnica Profissional, da Formação de Professores, 
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da Educação de Adultos, do Ensino Superior e das modificações configuradas do 

setor educativo após 2002. 

O terceiro capítulo foi dividido em quatro seções. Na primeira delas, nosso 

objetivo foi o de expor a influência pedagógica da formação humana na perspectiva 

de Rousseau nas escolas públicas das sociedades atuais do século XXI, no Lobito. 

Na segunda seção deste capítulo, propomo-nos a perceber mais especificamente de 

que modo a influência do modelo de ser humano delineado por Rousseau, na obra 

Emílio pode contribuir na formação discente dos angolanos. Adiante, com vistas a uma 

melhoria do ensino para a formação de qualidade na Escola Missionária São Paulo, 

trouxemos contribuições iniciais de outros filósofos, tais como Immanuel Kant, Michel 

Foucault, Theodor Adorno e Karl Marx. E, na última seção deste capítulo, buscamos 

expandir o conceito de cidadania como referência para o comportamento social dos 

alunos na Escola Missionária São Paulo. 

No quarto e último capítulo, procuramos dissertar sobre o papel da 

conscietização do professor e da relevância da qualidade de ensino para os alunos 

do Lobito, dando-lhes suporte reflexivo na vida como cidadãos, através de diálogos 

com a obra rousseauniana. O capítulo foi dividido em três seções. Primeiramente, 

expomos uma breve defesa da urgência da valorização da formação de professores 

na realidade angolana. Na segunda seção, nos debruçamos a demonstrar que o 

melhoramento do perfil do professor com o aluno pode ocorrer através do exemplo do 

preceptor em Rousseau. Por fim, na útima seção, analisamos o papel do Emílio no 

pensamento político-pedagógico rousseauniano como ferramenta para o aluno da 

Escola Missionária São Paulo. 

Esperamos que a dissertação contribua, ainda,  para que as questões 

envolvendo sobretudo a cidadania, delineadas no texto, passem a ser uma 

preocupação constante por parte de todos envolvidos na escola, de modo especial, 

aos professores e alunos. Sabemos que na obra Emílio ou da Educação 

(ROUSSEAU, 1996), reconstitui-se “a hipotética vida de um menino imaginário, 

traçando [...] atributos específicos do desenvolvimento infantil e adolescente, [...] 

compreendidas como indicações para o processo pedagógico” (BOTO, 2012, p.. 241). 

Outras obras como o verbete Economia (moral e política), Considerações sobre 

o Governo da Polônia e a sua Projetada Reforma, Projeto para a educação do Senhor 

de Sainte-Marie, pareceram-nos mais ilustrativas “para melhor compreender algumas 

facetas do Emílio” (BOTO, 2012, p. 235). Compreendemos o “modelo de 
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administração do bem público” colocando “a pedagogia em lugar privilegiado, 

propondo que o Estado exerça o papel social cívico e civilizador na educação”, “na 

defesa de uma escolarização [...] mediante ritos e saberes programáticos dirigidos à 

formação de uma coletividade disciplinada e virtuosa” (BOTO, 2012, p. 242). No 

Projeto para a educação do Senhor de Sainte-Marie e na “Dissertação apresentada 

ao sr. de Mably sobre a educação do senhor seu filho (que, na verdade, constituem 

duas versões de um mesmo trabalho)” (BOTO, 2012, p. 242) podemos compreender 

quanto é importante a integração da família no processo educativo. 

No que se refere à relação mestre-discípulo, percebemos que se configura 

“como um pacto de autoridade de um sobre outro” (BOTO, 2012, p. 243). A autoridade 

“firmada como um termo médio na correlação entre amor e temor” (BOTO, 2012, p. 

243). “Justifica-se o uso de alguma severidade”, almejando a “correção de maus 

hábitos”. Porém, isso “não significa agir por ímpetos de cólera ou de exasperações” 

(BOTO, 2012, p. 243). 

Quanto ao professor, defendemos a ideia de que não se pode apontá-lo como 

o principal causador da má qualidade de ensino na Escola Missionária São Paulo, no 

Lobito, embora reconheçamos a incomensurável importância de seu papel para o 

desenvolvimento do aluno. Compreendemos, assim, que “o processo é multi-sectorial 

e deve envolver várias outras entidades, como pais e encarregados de educação” 

(ANGOP, 2020) e o próprio Estado, porque é a partir do ambiente em que o aluno 

cresce e começa a assimilar  valores, que, posteriormente, poderão serem 

aprimorados na escola.  

Outra vertente seria formar os professores, admitir os que têm competência, 

garantir a “formação contínua e inovadora devido às dificuldades resultantes da 

prática educativa realizada em algumas escolas secundárias” (NICOLAU; 

GONZÁLEZ-MONTEAGUDO, 2019, p. 15)   no país e no Lobito, sensibilizar e 

mobilizar a sociedade para que todos estejam envolvidos. Contudo, “a supervisão e a 

inspeção são cruciais para o sucesso das atividades escolares”, para garantir a boa 

“prática educativa dos professores, valorizando a formação inovadora”, “de maneira a 

buscar mudanças para a melhoria da qualidade de ensino e sua influência na vida dos 

cidadãos da sociedade angolana” (NICOLAU; GONZÁLEZ-MONTEAGUDO, 2019, p. 

15-16). 

Pensamos, ancorados em Boto (2012), ter disponibilizado “ao leitor algumas 

contribuições de Rousseau para a pedagogia, para além da leitura do Emílio” (BOTO, 
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2012, p. 244). Desse modo, entender “sua reflexão sobre ensino público, bem como 

os primeiros escritos sobre o ensino e o aprendizado no âmbito da preceptoria” 

(BOTO, 2012, p. 244), viabiliza a discussão sobre a formação do professor na Escola 

Missionária, no Lobito, melhorando seu perfil e projetando estratégias didáticas no 

sentido de construir uma formação de qualidade para os alunos como cidadãos. 

Entretanto, temos consciência de que muitos outros passos, através de futuras 

pesquisas sobre formação de qualidade na Escola Missionária São Paulo, precisam 

ainda ser dados, para que se possa construir uma sociedade mais ética.     
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Apêndice A - Consequências da guerra civil para o setor educativo 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE ANGOLA 

GUERRA CIVÍL (1976-2002) 

 Degradação de infraestruturas 

  

 Limitação do Orçamento geral do Estado 

  

 Êxodo dos recursos humanos qualificados 

  

 Aumento do nº de alunos em centros urbanos 

  

 Decréscimo da qualidade da oferta educativa 

  

Resultado: Baixa Taxa De Aproveitamento Escolar 
 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir do material disponibilizado por Liberato (2014). 

 

Apêndice B - Grupos Etnolinguísticos Bantu e suas respectivas línguas 

Grupo Etnolinguístico Língua Tutchokwe Tchokwe 

Ambundu Kimbundu 

Bakongo Kikongo 

Vangangela Ngangela 

Ovanyaneka-Nhkumbi Olunyaneka 

Ovahelelo Otchihelelo 

Ovambo Oshikwanyama 

 Oshindonga 

Ovimbundu Umbundu 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir do material disponibilizado por Fernandes e Ntondo (2002, 

p. 28). 

Apêndice C - Povos de Angola na óptica de Fernandes e Ntondo 

Povos não negros e não Bantu - Grupo Khoisan Vakankala 

 Kamusekele ou Bosquemane 

 Hotentone ou kede 

Povos não Bantu designados - Grupos Vátwa ou Kuroca Ovakwandu ou kwisi 

 Ovakwepe 

Povos negros - Batu Tutchokwe 

 Ambundu 

 Bakongo 

 Vangangela 

 Ovanyaneka-Khumbi 

 Ovahelelo 

 Ovandonga 

 Ovambo 

 Ovimbundu 

Europeus Descendentes de Portugueses 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir do material disponibilizado por Fernandes e Ntondo (2002, 
p. 113). 
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Apêndice D - Línguas angolanas (nacionais) na óptica de  
Fernandes e Ntondo 

 
Línguas não Bantu Khoisan-hontatote (khol), Kankala (San)  

 Vátwa  

Línguas Bantu Tchokwe  

 Kikongo  

 Kimbundu  

 Ngangela  

 Olunyaneka  

 Otchihelelo  

 Oshiwambo (Otchikwanyama, Oshindonga)  

 Umbundu  

Língua Neolatina Língua Portuguesa  
Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir do material disponibilizado por Fernandes e Ntondo (2002, 
p. 114) 
 

 

Apêndice E - Dados do Ensino Secundário do Ano Letivo 2019 em 

Angola/Benguela/Lobito 

 
Designação 

 
Área 

 
População 

 
Nº Prof. 

 
Nº Prof. 

admitidos 

 
NºAlunos 

matriculados 

Novas 
Salas 

de 
aulas 

Angola 1.246.700 
Km2 

25.000.000 78.000.000 18.000 - - 

Benguela 39.827 
Km2 

2.477.595 24.489 1.376 - 17.964 

Lobito 3.648 Km2 436.467 3.462 - 30234 12 

Escola/Missionária 1 Km2 - 90 10 2.450 2 
Fonte: Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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Anexo A - Mapa político da África 

 

Fonte: 
Disponível em: https://pt.dreamstime.com/mapa-de-%C3%A1frica-com-todos-os-pa%C3%ADses-e-
suas-capitais-pol%C3%ADtico-continente-altamente-detalhado-localizado-na-placa-continental-
image160129660. Acesso em: 10 jun. 2020. 
Obs.: Imagem reconfigurada pelo pesquisador, jun. 2020. 
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Anexo B -  Mapa da  África:  
Divisões por regiões do Continente Africano pelas Potências Europeias 

 

 

Fonte: 
Disponível em: http://www.fara-nza.com/article-a-colonizacao-de-africa-116265541.html. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
Obs.: Imagem reconfigurada pelo pesquisador, jun. 2020. 
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Anexo C -  Mapa das divisões de Angola por províncias e limites com outros países 

 

Fonte: 
Disponível em: https://pt.mapsofworld.com/angola/. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
Obs.: Imagem reconfigurada pelo pesquisador, jun. 2020. 
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Anexo D -  Mapa político da província de Cabinda (enclave de Cabinda) e limites 

com outros países  

 

Fonte: 
Disponível em: https://plataformamedia.com/2020/06/08/cabinda-10-perguntas-e-respostas-sobre-o-
enclave-de-angola/. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
Obs.: Imagem reconfigurada pelo pesquisador, jun. 2020. 
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Anexo E - Mapa de regiões etnolinguísticas de Angola 

 

Fonte: 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola#/media/Ficheiro:Angola_Ethnic_map_1970-pt.svg. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
Obs.: Imagem reconfigurada pelo pesquisador, jun. 2020. 
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Anexo F - Foto de Agostinho Neto, Presidente do MPLA no período da 

independência e primeiro Presidente de Angola (ao centro), Jonas Malheiro Savimbi, 

Líder e fundador da UNITA (à esquerda) e Holden Roberto, fundador da FNLA (à 

direita) 

 

Fonte: 
Disponível em: http://novojornal.co.ao/cultura/interior/agostinho-neto-jonas-savimbi-e-holden-roberto-
retratados-em-peca-teatral-54199.html. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
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Anexo G -  Vestígios (sombras) da guerra civíl em Angola (1976-2002) 

 

Fonte: 
Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/dois-milh%C3%B5es-de-crian%C3%A7as-fora-da-escola-
em-angola/a-43430810. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
 
 

Anexo H - Crianças estudam em escola destruída pela guerra 

 

Fonte: 
Disponível em: https://franciscanos.org.br/noticias/primeiras-noticias-e-impressoes-de-
angola.html#gsc.tab=0. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
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Anexo I -  Poligamia: Francisco Sabalo Pedro “Tchikuteny”, o líder da maior família 

de Angola - 42 mulheres e mais de 150 filhos - Namibe/Angola 

 

Fonte: 
Disponível em: https://noticias.mmo.co.mz/2020/04/morreu-o-angolano-com-mais-de-150-filhos.html. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
 
 

Anexo J -  Rio Kwanza, o maior rio exclusivamente angolano fluindo para o Oceano 

Atlântico  

 

Fonte: 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Cuanza. 

Disponível em: http://ciencias-geologia.blogspot.com/2013/05/rio-kwanza.html. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
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Anexo K - Alfabetização de adultos em Angola 

 

Fonte: 

Disponível em: 
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
 

Anexo L - Escola em péssimas condições em Angola 

 

Fonte: 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
 

http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/mais_de_tres_milhoes_de_pessoas_alfabetizadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Angola


155 

 

Anexo M - Crianças estudando ao relento, debaixo de uma árvore: 

quando chove não há aulas 

 

Fonte: 
Disponível em: 
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/milhares_de_alunos_voltam__a_estudar_debaixo_de_arvore
s. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
 

Anexo N - Mapa da província de Benguela com seus respectivos municípios:  

o contraste que realça a desigualdade social 

 

Fonte: 
Disponível em: http://aurelioschmitt.blogspot.com/2011/07/municipio-de-benguela-angola.html. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
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Anexo O - O contraste que realça a desigualdade social na província de Benguela 

 

Fonte: 
Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2010/04/o-contraste-e-o-inusitado-ainda-na.html. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
 
 

Anexo P -  Cidade do Lobito, município de Benguela:  

contraste realçando a desigualdade social 

 

Fonte:  
Disponível em: https://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2014/8/36/Benguela-Cidade-
Lobito-acolhe-feira-provincial-industria-transformadora,52440b18-8e61-4850-9a1f-
911f110d36da.html. 
Disponível em: http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/sociedade/2020/5/24/Lobito-com-aumento-
criancas-trabalho-infantil,0dedc470-da23-4530-ae28-81e6fbc9adb1.html. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
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Anexo Q - A pobreza:  

uma das consequências terríveis da guerra em Angola, que se reflete nas crianças 

 

Fonte: 
Disponível em: 
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/executivo_preve_retirar_tres_milhoes_da_pobreza. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
 

Anexo R - Assinatura de Acordos para paz (Memorandum de entendimento) em 

Angola. General Armando da Cruz Neto,  das Forças Armadas de Angola (à 

esquerda) e General Abreu Muengo Ukwachitembo "Kamorteiro", da UNITA (à 

direita),  na assinatura do acordo de paz, em Luanda, no dia 4 de abril de 2002 

 

Fonte: 
Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/dez-anos-de-paz-em-angola-que-balan%C3%A7o/a-
15845937. 
Acesso em: 10 jun. 2020. 
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Anexo S – Lei de Bases do Sistema de Educação de Angola 

 
REPÚBLICA DE ANGOLA 

Luanda, 31 de Dezembro de 2001 

ASSEMBLEIA NACIONAL 
ORGÃO DE SOBERANIA DA REPÚBLICA DE ANGOLA 

LEI N.º 13/01 de 31 de Dezembro 

LEI DE BASES DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 
CAPITULO I 

Definição, Âmbito e Objectivos 
 

ARTIGO 1º (Definição) 
1.A educação constitui um processo que visa preparar o indivíduo para as exigências 
da vida política, económica e social do País e que se desenvolve na convivência 
humana, no círculo familiar, nas relações de trabalho, nas instituições de ensino e de 
investigação científico - técnica, nos órgãos de comunicação social, nas organizações 
comunitárias, nas organizações filantrópicas e religiosas e através de manifestações 
culturais e gimno-desportivas.  
2.O sistema de educação é o conjunto de estruturas e modalidades, através das quais 
se realiza a educação, tendentes à formação harmoniosa e integral do indivíduo, com 
vista à construção de uma sociedade livre, democrática, de paz e progresso social. 

ARTIGO 2º (Âmbito) 
1.O sistema de educação assenta-se na Lei Constitucional, no plano nacional e nas 
experiências acumuladas e adquiridas a nível internacional. 
2. O sistema de educação desenvolve-se em todo o território nacional e a definição 
da sua política é da exclusiva competência do Estado, cabendo ao Ministério da 
Educação e Cultura a sua coordenação.  
3. As iniciativas de educação podem pertencer ao poder central e local do Estado ou 
a outras pessoas singulares ou colectivas, públicas ou privadas, competindo ao 
Ministério da Educação e Cultura a definição das normas gerais de educação, 
nomeadamente nos seus aspectos pedagógicos e andragógicos, técnicos, de apoio e 
fiscalização do seu cumprimento e aplicação.  
4. O Estado Angolano pode, mediante processos e mecanismos a estabelecer, 
integrar no sistema de educação os estabelecimentos escolares sediados nos países 
onde seja expressiva a comunidade angolana, respeitando o ordenamento jurídico do 
país hospedeiro.  

ARTIGO 3º (Objectivos gerais) 
São objectivos gerais da educação:  
a) desenvolver harmoniosamente as capacidades físicas, intelectuais, morais, cívicas, 
estéticas e laborais da jovem geração, de maneira contínua e sistemática e elevar o 
seu nível científico, técnico e tecnológico, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
sócio-económico do País;  
b) formar um indivíduo capaz de compreender os problemas nacionais, regionais e 
internacionais de forma crítica e construtiva para a sua participação activa na vida 
social, à luz dos princípios democráticos;  
c) promover o desenvolvimento da consciência pessoal e social dos indivíduos em 
geral e da jovem geração em particular, o respeito pelos valores e símbolos nacionais, 
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pela dignidade humana, pela tolerância e cultura de paz, a unidade nacional, a 
preservação do ambiente e a consequente melhoria da qualidade de vida;  
d) fomentar o respeito devido aos outros indivíduos e aos superiores interesses da 
nação angolana na promoção do direito e respeito à vida, à liberdade e à integridade 
pessoal;  
e) desenvolver o espirito de solidariedade entre os povos em atitude de respeito pela 
diferença de outrem, permitindo uma saudável integração no mundo. 

CAPITULO II  
Princípios Gerais 

Artigo 4º (Integridade) 
O sistema de educação é integral, pela correspondência entre os objectivos da 
formação e os de desenvolvimento do País e que se materializam através da unidade 
dos objectivos, conteúdos e métodos de formação, garantindo a articulação horizontal 
e vertical permanente dos subsistemas, níveis e modalidades de ensino.  

ARTIGO 5º (Laicidade) 
O sistema de educação é laico pela sua independência de qualquer religião.  

ARTIGO 6º (Democraticidade) 
A educação tem carácter democrático pelo que, sem qualquer distinção, todos os 
cidadãos angolanos têm iguais direitos no acesso e na frequência aos diversos níveis 
de ensino e de participação na resolução dos seus problemas.  

ARTIGO 7º (Gratuitidade) 
1. Entende-se por gratuitidade a isenção de qualquer pagamento pela inscrição, 
assistência às aulas e o material escolar.  
2. O ensino primário é gratuito, quer no subsistema de ensino geral, quer no 
subsistema de educação de adultos.  
3. O pagamento da inscrição, da assistência às aulas, do material escolar e do apoio 
social nos restantes níveis de ensino, constituem encargos para os alunos, que podem 
recorrer, se reunirem as condições exigidas, à bolsa de estudo interna, cuja criação e 
regime devem ser regulados por diploma próprio.  

ARTIGO 8º (Obrigatoriedade) 
O ensino primário é obrigatório para todos os indivíduos que frequentem o subsistema 
do ensino geral. 

ARTIGO 9º (Língua) 
1. O ensino nas escolas é ministrado em língua portuguesa.  
2. O Estado promove e assegura as condições humanas, cientifico-técnicas, materiais 
e financeiras para a expansão e a generalização da utilização e do ensino de línguas 
nacionais.  
3. Sem prejuízo do nº 1 do presente artigo, particularmente no subsistema de 
educação de adultos, o ensino pode ser ministrado nas línguas nacionais.  
 

CAPÍTULO III  
Organização do Sistema de Educação 

SECÇÃO I 
Estrutura do Sistema de Educação 

ARTIGO 10º (Estrutura) 
1. A educação realiza-se através de um sistema unificado, constituído pelos seguintes 
subsistemas de ensino:  
a) subsistema de educação pré-escolar;  
b) subsistema de ensino geral;  
c) subsistema de ensino técnico-profissional;  
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d) subsistema de formação de professores;  
e) subsistema de educação de adultos;  
f) subsistema de ensino superior.  
2. O sistema de educação estrutura-se em três níveis:  
a) primário;  
b) secundário;  
c) superior.  
3. No domínio da formação de quadros para vários sectores económicos e sociais do 
País, sob a responsabilidade dos subsistemas do ensino técnicoprofissional e da 
formação de professores, a formação média, técnica e normal, corresponde ao 2º ciclo 
do ensino secundário, com a duração de mais um ano dedicado a profissionalização, 
num determinado ramo com carácter terminal. 

SECÇÃO II 
Subsistema de Educação Pré-Escolar 

SUBSECÇÃO I 
Definição, Objectivos, Estrutura, Coordenação Administrativa e Pedagógica 

ARTIGO 11º (Definição) 
O subsistema de educação pré-escolar é a base da educação, cuidando da primeira 
infância, numa fase da vida em que se devem realizar as acções de condicionamento 
e de desenvolvimento psico-motor.  

ARTIGO 12º (Objectivos) 
São objectivos do subsistema da educação pré-escolar:  
a) promover o desenvolvimento intelectual, físico, moral, estético e afectivo da criança, 
garantindo-lhe um estado sadio por forma a facilitar a sua entrada no subsistema de 
ensino geral;  
b) permitir uma melhor integração e participação de crianças através da observação 
e compreensão do meio natural, social e cultural que a rodeia;  
c) desenvolver as capacidades de expressão, de comunicação, de imaginação 
criadora e estimular a actividade lúdica da criança.  

ARTIGO 13º (Estrutura) 
1. A educação pré-escolar estrutura-se em dois ciclos:  
a) creche;  
b) jardim infantil.  
2. A organização, estrutura e funcionamento destes ciclos é objecto de 
regulamentação própria.  

SECÇÃO III 
Subsistema de Ensino Geral 

SUBSECÇÃO I 
Definição, Objectivos e Estrutura 

ARTIGO 14º (Definição) 
O subsistema de ensino geral constitui o fundamento do sistema de educação para 
conferir uma formação integral, harmoniosa e uma base sólida e necessária à 
continuação de estudos em subsistemas subsequentes.  

ARTIGO 15º (Objectivos) 
São objectivos gerais do subsistema de ensino geral:  
a) conceder a formação integral e homogénea que permita o desenvolvimento 
harmonioso das capacidades intelectuais, físicas, morais e cívicas;  
b) desenvolver os conhecimentos e as capacidades que favoreçam a auto-formação 
para um saber-fazer eficazes que se adaptem às novas exigências;  
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c) educar a juventude e outras camadas sociais de forma a adquirirem hábitos e 
atitudes necessários ao desenvolvimento da consciência nacional;  
d) promover na jovem geração e noutras camadas sociais o amor ao trabalho e 
potenciá-las para uma actividade laboral socialmente útil e capaz de melhorar as suas 
condições de vida.  

ARTIGO 16º (Estrutura) 
O subsistema de ensino geral estrutura-se em:  
a) ensino primário;  
b) ensino secundário.  

SUBSECÇÃO II 
Definição e Objectivos do Ensino Primário 

ARTIGO 17º (Definição) 
O ensino primário, unificado por seis anos, constitui a base do ensino geral, tanto para 
a educação regular como para a educação de adultos e é o ponto de partida para os 
estudos a nível secundário.  

ARTIGO 18º (Objectivos) 
São objectivos específicos do ensino primário:  
a) desenvolver e aperfeiçoar o domínio da comunicação e da expressão;  
b) aperfeiçoar hábitos e atitudes tendentes à socialização;  
c) proporcionar conhecimentos e capacidades de desenvolvimento das faculdades 
mentais;  
d) estimular o espírito estético com vista ao desenvolvimento da criação artística;  
e) garantir a prática sistemática de educação física e de actividades gimno-desportivas 
para o aperfeiçoamento das habilidades psicomotoras.  

SUBSECÇÃO III 
Definição e Objectivos do Ensino Secundário Geral 

ARTIGO 19º (Definição) 
O ensino secundário, tanto para a educação de jovens, quanto para a educação de 
adultos, como para educação especial, sucede ao ensino primário e compreende dois 
ciclos de três classes:  
a) o ensino secundário do 1º ciclo que compreende as 7ª, 8ª e 9ª classes;  
b) o ensino secundário do 2º ciclo, organizado em áreas de conhecimentos de acordo 
com a natureza dos cursos superiores a que dá acesso e que compreende as 10ª, 11ª 
e 12ª classes.  

ARTIGO 20º (Objectivos) 
1. São objectivos específicos do 1º ciclo:  
a) consolidar, aprofundar e ampliar os conhecimentos e reforçar as capacidades, os 
hábitos, as atitudes e as habilidades adquiridas no ensino primário;  
b) permitir a aquisição de conhecimentos necessários ao prosseguimento dos estudos 
em níveis de ensino e áreas subsequentes.  
2. São objectivos específicos do 2º ciclo:  
a) preparar o ingresso no mercado de trabalho e/ ou no subsistema de ensino superior;  
b) desenvolver o pensamento lógico e abstracto e a capacidade de avaliar a aplicação 
de modelos científicos na resolução de problemas da vida prática.  
c) ensino geral, tanto para a educação regular como para a educação de adultos e é 
ponto de partida para os estudos a nível secundário. 

SECÇÃO IV 
Subsistema de Ensino Técnico-Profissional 

Subsecção I 
Definição, Objectivos e Estrutura 
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ARTIGO 21º (Definição) 
O subsistema de ensino técnico–profissional é a base da preparação técnica e 
profissional dos jovens e trabalhadores começando, para o efeito, após o ensino 
primário.  

ARTIGO 22º (Objectivos) 
É objectivo fundamental do subsistema de ensino técnico-profissional a formação 
técnica e profissional dos jovens em idade escolar, candidatos a emprego e 
trabalhadores, preparando-os para o exercício de uma profissão ou especialidade, por 
forma a responder às necessidades do País e à evolução tecnológica.  

ARTIGO 23º (Estrutura) 
O subsistema de ensino técnico-profissional compreende: a) formação profissional 
básica; b) formação média técnica.  

SUBSECÇÃO II 
Formação Profissional Básica 

ARTIGO 24º (Definição) 
1. A formação profissional básica é o processo através do qual os jovens e adultos 
adquirem e desenvolvem conhecimentos gerais e técnicos, atitudes e práticas 
relacionadas directamente com o exercício duma profissão.  
2. A formação profissional básica visa a melhor integração do indivíduo na vida activa, 
podendo contemplar vários níveis e desenvolver-se por diferentes modalidades e 
eventualmente complementar a formação escolar no quadro da educação 
permanente.  
3. A formação profissional básica realiza-se após a 6ª classe nos centros de formação 
profissional públicos e privados.  
4. A formação profissional básica rege-se por diploma próprio.  

SUBSECÇÃO III 
Formação Média -Técnica 

ARTIGO 25º (Definição e objectivos) 
1. A formação média- técnica consiste na formação técnico-profissional dos jovens e 
trabalhadores e visa proporcionar aos alunos conhecimentos gerais e técnicos para 
os diferentes ramos de actividade económica e social do País, permitindo-lhes a 
inserção na vida laboral e mediante critérios, o acesso ao ensino superior.  
2. A formação média- técnica realiza-se após a 9ª classe com a duração de quatro 
anos em escolas técnicas.  
3. Pode-se organizar formas intermédias de formação técnico-profissional após a 12ª 
classe do ensino geral com a duração de um a dois anos de acordo com a 
especialidade.  

SECÇÃO V 
Subsistema de Formação de Professores 

SUBSECÇÃO I Definição, Objectivos e Estrutura 
ARTIGO 26º (Definição) 

1. O subsistema de formação de professores consiste em formar docentes para a 
educação pré-escolar e para o ensino geral, nomeadamente a educação regular, a 
educação de adultos e a educação especial.  
2. Este subsistema realiza-se após a 9ª classe com duração de quatro anos em 
escolas normais e após este em escolas e institutos superiores de ciências de 
educação.  
3. Pode-se organizar formas intermédias de formação de professores após a 9ª e a 
12ª classes, com a duração de um a dois anos, de acordo com a especialidade.  

ARTIGO 27º (Objectivos) 
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São objectivos do subsistema de formação de professores:  
a) formar professores com o perfil necessário à materialização integral dos objectivos 
gerais da educação;  
b) formar professores com sólidos conhecimentos cientifico-técnicos e uma profunda 
consciência patriótica de modo a que assumam com responsabilidade a tarefa de 
educar as novas gerações;  
c) desenvolver acções de permanente actualização e aperfeiçoamento dos agentes 
de educação. 

ARTIGO 28º (Estrutura) 
O subsistema de formação de professores estrutura-se em: a) formação média 
normal, realizada em escolas normais; b) ensino superior pedagógico realizado nos 
institutos e escolas superiores de ciências de educação.  

SUBSECÇÃO II 
Formação Média Normal 
ARTIGO 29º (Definição) 

A formação média normal destina-se à formação de professores de nível médio que 
possuam à entrada a 9ª classe do ensino geral ou equivalente e capacitando-os a 
exercer actividades na educação pré - escolar e ministrar aulas no ensino primário, 
nomeadamente a educação regular, a educação de adultos e a educação especial.  

SUBSECÇÃO III 
Ensino Superior Pedagógico 

ARTIGO 30º (Definição) 
1. O ensino superior pedagógico destina-se à formação de professores de nível 
superior, habilitados para exercerem as suas funções, fundamentalmente no ensino 
secundário e eventualmente na educação pré-escolar e na educação especial.  
2. Este ensino destina-se também à agregação pedagógica para os professores dos 
diferentes subsistemas e níveis de ensino, provenientes de instituições não 
vocacionadas para a docência. 

SECÇÃO VI 
Subsistema de Educação de Adultos 

SUBSECÇÃO I 
Definição, Objectivos e Estrutura 

ARTIGO 31º (Definição) 
1. O subsistema de educação de adultos constitui um conjunto integrado e 
diversificado de processos educativos baseados nos princípios, métodos e tarefas da 
andragogia e realiza-se na modalidade de ensino directo e /ou indirecto.  
2. O subsistema de educação de adultos visa a recuperação do atraso escolar 
mediante processos e métodos educativos intensivos e não intensivos, estrutura-se 
em classes e realiza-se em escolas oficiais, particulares, de parceria, nas escolas 
polivalentes, em unidades militares, em centros de trabalho e em cooperativas ou 
associações agro-silvo-pastoris, destinandose à integração sócio- educativa e 
económica do indivíduo a partir dos 15 anos de idade.  

ARTIGO 32º (Objectivos específicos.) 
São objectivos específicos do subsistema de educação de adultos:  
a) aumentar o nível de conhecimentos gerais mediante a eliminação do analfabetismo 
juvenil e adulto, literal e funcional;  
b) permitir a cada indivíduo aumentar os seus conhecimentos e desenvolver as suas 
potencialidades, na dupla perspectiva de desenvolvimento integral do homem e da 
sua participação activa no desenvolvimento social, económico e cultural, 
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desenvolvendo a capacidade para o trabalho através de uma preparação adequada 
às exigências da vida activa;  
c) assegurar o acesso da população adulta à educação, possibilitando-lhes a 
aquisição de competências técnico-profissionais para o crescimento económico e o 
progresso social do meio que a rodeia, reduzindo as disparidades existentes em 
matéria de educação entre a população rural e a urbana numa perspectiva do género;  
d) contribuir para a preservação e desenvolvimento da cultura nacional, a protecção 
ambiental, a consolidação da paz, a reconciliação nacional, a educação cívica, cultivar 
o espírito de tolerância e respeito pelas liberdades fundamentais;  
e) transformar a educação de adultos num pólo de atracção e de desenvolvimento 
comunitário e rural integrados, como factor de actividade sócio–económica e para a 
criatividade do indivíduo. 

ARTIGO 33º (Estrutura) 
1. O subsistema da educação de adultos estrutura-se em:  
a) ensino primário que compreende a alfabetização e a pósalfabetização;  
b) ensino secundário que compreende os 1º e 2º ciclos. 2. Os 1º e 2º ciclos do ensino 
secundário organizam-se nos moldes previstos nos números 1 e 2, respectivamente, 
do artigo 20º da presente lei.  
3. O subsistema de educação de adultos tem uma organização programática, de 
conteúdos e de metodologias de educação e de avaliação, bem como duração 
adequada às características, necessidades e aspirações dos adultos.  

ARTIGO 34º (Regulamentação) 
O subsistema de educação de adultos obedece a critérios a serem estabelecidos por 
regulamentação própria.  

SECÇÃO VII 
Subsistema do Ensino Superior 

SUBSECÇÃO I 
Definição, Objectivos e Estrutura 

ARTIGO 35º (Definição) 
O subsistema de ensino superior visa a formação de quadros de alto nível para os 
diferentes ramos de actividade económica e social do País, assegurando-lhes uma 
sólida preparação científica, técnica, cultural e humana  

ARTIGO 36º (Objectivos) 
São objectivos do subsistema do ensino superior:  
a) preparar os quadros de nível superior com formação científico-técnica, cultural num 
ramo ou especialidade correspondente a uma determinada área do conhecimento;  
b) realizar a formação em estreita ligação com a investigação científica, orientada para 
a solução dos problemas postos em cada momento pelo desenvolvimento do País e 
inserida no processo dos progressos da ciência, da técnica e da tecnologia;  
c) preparar e assegurar o exercício da reflexão crítica e da participação na produção;  
d) realizar cursos de pós-graduação ou especialização para a superação científico-
técnica dos quadros do nível superior em exercício nos distintos ramos e sectores da 
sociedade;  
e) promover a pesquisa e a divulgação dos seus resultados para o enriquecimento e 
o desenvolvimento multifacético do país.  

ARTIGO 37º (Estrutura) 
O subsistema de ensino superior estrutura-se em:  
a) graduação;  
 b) pós-graduação.  

ARTIGO 38º (Graduação) 
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1. A graduação estrutura-se em:  
a) bacharelato; b) licenciatura.  
2. O bacharelato corresponde a cursos de ciclo curto com a duração de três anos e 
tem por objectivo permitir ao estudante a aquisição de conhecimentos científicos 
fundamentais para o exercício de uma actividade prática no domínio profissional 
respectivo, em área a determinar, com carácter terminal.  
3. A licenciatura corresponde a cursos de ciclo longo com a duração de quatro a seis 
anos e tem como objectivo a aquisição de conhecimentos, habilidades e práticas 
fundamentais dentro do ramo do conhecimento respectivo e a subsequente formação 
profissional ou académica específica.  

ARTIGO 39º (Pós-graduação) 
1. A pós- graduação tem duas categorias:  
a) pós- graduação académica;  
b) pós- graduação profissional.  
2 A pós-graduação académica tem dois níveis:  
a) mestrado;  
b) doutoramento.  
3. A pós-graduação profissional compreende a especialização.  
4. O mestrado, com a duração de dois a três anos, tem como objectivo essencial o 
enriquecimento da competência técnico-profissional dos licenciados.  
5. A especialização corresponde a cursos de duração mínima de 1 ano e tem por 
objectivo o aperfeiçoamento técnico-profissional do licenciado.  
6. O doutoramento, com a duração de quatro a cinco anos, visa proporcionar formação 
científica, tecnológica ou humanista, ampla e profunda aos candidatos diplomados em 
curso de licenciatura e/ou mestrado.  

SUBSECÇÃO II 
Tipo de Instituições e Investigação Científica 
ARTIGO 40 º (Tipo de instituições de ensino) 

As instituições de ensino classificam-se nas seguintes categorias:  
a) universidades;  
b) academias;  
c) institutos superiores;  
d) escolas superiores.  

ARTIGO 41º (Investigação Científica) 
1. O Estado fomenta e apoia as iniciativas à colaboração entre entidades públicas e 
privadas no sentido de estimular o desenvolvimento da ciência, da técnica e da 
tecnologia.  
2. O Estado deve criar condições para a promoção de investigação científica e para a 
realização de actividades de investigação no ensino superior e nas outras instituições 
vocacionadas para o efeito.  

ARTIGO 42º (Regulamentação) 
O subsistema de ensino superior rege-se por diploma próprio.  

SECÇÃO VIII 
Modalidades de Ensino 

SUBSECÇÃO I 
A Educação Especial 

ARTIGO 43º (Definição) 
A educação especial é uma modalidade de ensino transversal, quer para o subsistema 
do ensino geral, como para o subsistema da educação de adultos, destinada aos 
indivíduos com necessidades educativas especiais, nomeadamente deficientes 
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motores, sensoriais, mentais, com transtornos de conduta e trata da prevenção, da 
recuperação e da integração sócio-educativa e sócio-económica dos mesmos e dos 
alunos superdotados.  

ARTIGO 44º (Objectivos específicos) 
Para além dos objectivos do subsistema do ensino geral, são objectivos específicos 
da educação especial:  
a) desenvolver as potencialidades físicas e intelectuais reduzindo as limitações 
provocadas pelas deficiências;  
b) apoiar a inserção familiar, escolar e social de crianças e jovens deficientes ajudando 
na aquisição de estabilidade emocional;  
c) desenvolver as possibilidades de comunicação;  
d) desenvolver a autonomia de comportamento a todos os níveis em que esta se 
possa processar;  
e) proporcionar uma adequada formação pré-profissional e profissional visando a 
integração na vida activa;  
f) criar condições para o atendimento dos alunos superdotados.  

ARTIGO 45º (Organização) 
A educação especial é ministrada em instituições do ensino geral, da educação de 
adultos ou em instituições específicas de outros sectores da vida nacional cabendo, 
neste último caso, ao Ministério da Educação e Cultura a orientação pedagógica, 
andragógica e metodológica.  

ARTIGO 46º (Condições Educativas) 
Os recursos educativos para a educação especial estão sujeitos às peculiaridades e 
características científico-técnicas desta modalidade de ensino e adaptadas às 
características da população alvo.  

ARTIGO 47º (Regulamentação) 
A educação especial rege-se por diploma próprio.  

SUBSECÇÃO II 
Educação Extra- Escolar 

ARTIGO 48º (Organização) 
As actividades extra-escolares são realizadas pelos órgãos centrais e locais da 
administração do estado e empresas em colaboração com as organizações sociais e 
de utilidade pública, cabendo ao Ministério da Educação e Cultura o papel reitor.  

ARTIGO 49º (Objectivos) 
1. A educação extra-escolar realiza-se no período inverso ao das aulas e tem como 
objectivo permitir ao aluno o aumento dos seus conhecimentos e o desenvolvimento 
harmonioso das suas potencialidades, em complemento da sua formação escolar.  
2. A educação extra-escolar realiza-se através de actividades de formação vocacional, 
de orientação escolar e profissional, da utilização racional dos tempos livres, da 
actividade recreativa e do desporto escolar.  

ARTIGO 50º (Regulamentação) 
A educação extra-escolar rege-se por diploma próprio.  

CAPÍTULO IV 
Regime de Frequência e Transição 
ARTIGO 51º (Educação pré-escolar) 

1. À educação pré-escolar têm acesso as crianças cuja idade vai até aos seis anos.  
2. As crianças que até aos cinco anos de idade não tenham beneficiado de qualquer 
alternativa educativa dirigida à infância, devem frequentar a classe de iniciação.  

ARTIGO 52º (Ensino geral, educação de adultos e formação média técnica e 
normal) 
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Os regimes gerais de frequência e transição no ensino geral, na educação de adultos, 
na formação média técnica e normal pelas suas peculiaridades e características da 
população alvo são objecto de regulamentação própria.  

ARTIGO 53º (Ensino Superior) 
1.Têm acesso ao ensino superior os candidatos que concluam com aproveitamento o 
ensino médio geral, técnico ou normal, ou o equivalente e façam prova de capacidade 
para a sua frequência, de acordo com os critérios a estabelecer.  
2.Os regimes gerais de frequência e transição no ensino superior são objecto de 
regulamentação própria.  

 
CAPÍTULO V 

Recursos Humanos –Materiais 
ARTIGO 54º (Agentes de Educação) 

1. É assegurado aos agentes de educação o direito à formação permanente através 
dos mecanismos próprios, com vista à elevação do seu nível profissional, cultural e 
científico .  
2. Os agentes de educação são remunerados e posicionados na sua carreira de 
acordo com as suas habilitações literárias e profissionais e atitude perante o trabalho.  
3. A progressão na carreira docente e administrativa está ligada à avaliação de toda 
a actividade de desenvolvimento no âmbito da educação, bem como as qualificações 
profissionais e científicas.  
4. Para efeitos do presente artigo, entende-se por agentes de educação os 
professores, directores, inspectores, administradores e outros gestores de educação.  

ARTIGO 55º (Rede escolar) 
1. É da competência do Estado a elaboração da carta escolar, orientação e o controlo 
das obras escolares.  
2. A rede escolar deve ser organizada de modo a que em cada região se garanta a 
maior diversidade possível de cursos, tendo em conta os interesses locais ou 
regionais.  
3. É da responsabilidade dos órgãos do poder local de administração do Estado e da 
sociedade civil o equipamento, a conservação, a manutenção e a reparação das 
instituições escolares de todos os níveis de ensino até ao 1º ciclo do ensino 
secundário.  
4. Os órgãos do poder local da administração do Estado devem proteger as 
instituições escolares e tomar as medidas tendentes a evitar todas as formas de 
degradação do seu património.  

ARTIGO 56º (Recursos educativos) 
1. Constituem recursos educativos todos os meios utilizados que contribuem para o 
desenvolvimento do sistema de educação.  
2. São recursos educativos:  
a) guias e programas pedagógicos;  
b) manuais escolares;  
c) bibliotecas escolares;  
d) equipamentos, laboratórios, oficinas, instalações e material desportivo.  

ARTIGO 57º (Financiamento) 
1. O exercício da educação constitui uma das prioridades do Plano Nacional de 
Desenvolvimento Económico- Social e do Orçamento Geral do Estado.  
2. As verbas e outras receitas destinadas ao Ministério da Educação e Cultura devem 
ser distribuídas em função das prioridades estratégicas do desenvolvimento do 
sistema de educação.  
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3. O ensino promovido por iniciativa privada é financiado através da remuneração 
pelos serviços prestados ou por outras fontes.  
4. O Estado pode co-financiar instituições educativas de iniciativa privada em regime 
de parceria desde que sejam de interesse público relevante ou estratégico.  

CAPÍTULO VI 
Administração e Gestão do Sistema de Educação 

ARTIGO 58º (Níveis de administração) 
 1. A delimitação e articulação de competências entre os diferentes níveis de 
administração e gestão do sistema de educação é objecto de regulamentação 
especial.  
2. Cabe, designadamente, aos órgãos da administração central do Estado:  
a) conceber, definir, dirigir, coordenar, controlar e avaliar o sistema de educação;  
b) planificar e dirigir normativa e metodologicamente a actividade da investigação 
pedagógica. 

ARTIGO 59º (Posição e organização das escolas e outras instituições para a 
educação) 

1. As escolas e demais instituições de educação são unidades de base do sistema de 
educação.  
2. As escolas e demais instituições de educação organizam-se de acordo com o 
subsistema de ensino em que estiverem inseridas.  
3. Independentemente da sua especificidade e deveres particulares, as escolas e 
demais instituições de educação organizam-se de molde a que, com a vida interna, 
as relações, o conteúdo, a forma e os métodos de trabalho contribuam para a 
realização dos objectivos da educação.  
4. As escolas e demais instituições de educação devem:  
a) aplicar e desenvolver formas e métodos de trabalho educativo e produtivo que se 
fundamentam na ligação do ensino com a aplicação prática dos conhecimentos 
adquiridos;  
b) realizar a difusão e o enriquecimento do trabalho educativo utilizando várias formas 
de actividades livres dos alunos e estudantes.  
5. As escolas e demais instituições de educação devem prestar uma atenção especial 
às condições e à organização, tanto da formação geral, como da formação profissional 
ou profissionalizante, nas oficinas, nos centros ou estabelecimentos escolares do 
País.  
6. As normas gerais para a vida interna e o trabalho das escolas e demais instituições 
são regulamentados pelos respectivos estatutos de ensino e regulamentos gerais 
internos.  

ARTIGO 60º (Planos e programas) 
 Os planos de estudos e programas de ensino têm um carácter nacional e de 
cumprimento obrigatório, sendo aprovados pelo Ministro da Educação e Cultura.  

ARTIGO 61º (Manuais escolares) 
Os manuais escolares aprovados e adoptados pelo Ministério da Educação e Cultura 
são de utilização obrigatória em todo o território nacional e nos subsistemas de ensino 
para que forem indicados.  

ARTIGO 62º (Calendário escolar) 
1. O ano escolar delimita o ano lectivo, tem carácter nacional e é de cumprimento 
obrigatório.  
2. A determinação do ano escolar compete ao Conselho de Ministros, enquanto que 
a definição do ano lectivo é da competência do Ministro da Educação e Cultura.  

ARTIGO 63º (Avaliação) 
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O sistema de educação é objecto de avaliação contínua com incidência especial sobre 
o desenvolvimento, a regulamentação e a aplicação da presente lei, tendo em conta 
os aspectos educativos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos, organizacionais, 
económicos e financeiros. 
 ARTIGO 64º (Investigação em educação)  
1. A investigação científica em educação destina-se a avaliar e a interpretar científica, 
quantitativa e qualitativamente a actividade desenvolvida no sistema de educação por 
forma a corrigir os desvios, visando o seu permanente aperfeiçoamento.  
2. A investigação científica em educação é feita nas instituições vocacionadas ou 
adoptadas para o efeito. 3. A investigação científica em educação rege-se por diploma 
próprio.  

ARTIGO 65º (Inspecção de educação) 
 À inspecção de educação cabe o controlo, a fiscalização e a avaliação da educação, 
tendo em vista os objectivos estabelecidos na presente lei.  

CAPÍTULO VII 
Disposições Especiais 

ARTIGO 66º (Acção social escolar) 
O Governo deve promulgar normas especiais sobre o acesso e o usufruto dos serviços 
sociais escolares.  

ARTIGO 67º (Cidadãos estrangeiros) 
O Governo define em diploma próprio os princípios, normas e critérios de frequência 
dos estudantes estrangeiros nas instituições escolares da República de Angola.  

ARTIGO 68º (Equiparação e equivalência de estudos) 
1. Os certificados e diplomas dos níveis primário, secundário e superior concluídos no 
estrangeiro são válidos na República de Angola desde que sejam reconhecidos pelas 
estruturas competentes angolanas.  
2. As formas e mecanismos de reconhecimento das equivalências são estabelecidos 
em diploma próprio.  

ARTIGO 69º (Ensino particular) 
1. Às pessoas singulares ou colectivas é concedida a possibilidade de abrirem 
estabelecimentos de ensino, sob o controlo do Estado nos termos a regulamentar em 
diploma próprio.  
2. O Estado pode subsidiar estabelecimentos de ensino privado, com ou sem fins 
lucrativos, desde que sejam de interesse público relevante e estratégico.  
3. O Estado define os impostos, taxas e emolumentos a que se obriguem as 
actividades de educação de carácter privado.  
 

ARTIGO 70º (Plano de desenvolvimento do sistema educativo) 
 O Governo, no prazo de 90 dias, deve elaborar e apresentar para aprovação da 
Assembleia Nacional, um plano de desenvolvimento do sistema educativo que 
assegure a realização faseada da presente lei e demais legislação complementar.  

ARTIGO 71º (Criação e encerramento das escolas) 
1. As escolas são criadas, tendo em conta a situação económica e as necessidades 
sociais do País.  
2. As escolas e demais instituições da educação em que haja participação directa de 
outros Ministérios, são criadas por decreto executivo conjunto do Ministro da 
Educação e Cultura e dos Ministros cuja esfera de acção corresponda aos respectivos 
ramos e/ou especialidades competindo ao Ministério da Educação e Cultura o papel 
reitor.  
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3. As escolas e demais instituições da educação são encerradas, quando deixarem 
de corresponder aos fins para que foram criadas, por decreto executivo do Ministério 
da Educação e Cultura e do órgão de tutela conforme o título de criação.  
4. Enquadram-se no sistema de educação as escolas de instituições religiosas e de 
ensino militar quando integradas nos subsistemas, níveis e modalidades previstos na 
lei.  

ARTIGO 72º (Regime de transição do sistema de educação) 
O regime de transição do sistema actual para o previsto na presente lei é objecto de 
regulamentação pelo Governo, não podendo o pessoal docente, discente e demais 
quadros afectos à educação serem prejudicados nos direitos adquiridos.  

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais e Transitórias 

ARTIGO 73º (Disposições transitórias) 
1. O Governo deve tomar medidas no sentido de dotar, a médio prazo, os ensinos 
primário, secundário e técnico-profissional com docentes habilitados 
profissionalmente.  
2. O Governo deve elaborar um plano de emergência para a construção e recuperação 
de edifícios escolares e seu apetrechamento, visando ampliar a rede escolar, 
priorizando o ensino primário.  

ARTIGO 74º (Regulamentação) 
A presente lei deve ser regulamentada pelo Governo no prazo de 180 dias, contados 
da data de entrada em vigor.  

ARTIGO 75º (Dúvidas e omissões) 
As dúvidas e omissões que se suscitarem da interpretação e aplicação da presente 
lei são resolvidas pela Assembleia Nacional.  

ARTIGO 76º (Norma revogatória) 
Fica revogada toda a legislação que contrarie o disposto na presente lei.  

ARTIGO 77º (Entrada em vigor) 
A presente lei entra em vigor à data da sua publicação.  
Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 13 de Junho de 2001.  
O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Víctor Francisco de Almeida  
Publique-se.  
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos 
 
 


