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Resumo 

 

Nesta tese procura-se analisar a evolução histórica do ensino de História em Angola, através 

dos respectivos programas curriculares aprovados pelo Ministério da Educação. A 

cooperação internacional na educação mereceu um estudo comparativo a partir dos 

documentos protocolares assinados entre Angola e países como Cuba, Bulgária, Brasil e 

Portugal. A análise dos programas de História levou-nos a comparar diversos campos, desde 

a História Universal até a de Angola, passando pela História de África. Apresenta-se uma 

abordagem sobre o potencial curricular e formativo da transversalidade do ensino da 

História, como prospectiva para a realidade do contexto angolano, a partir dos resultados de 

um inquérito aplicado a professores e alunos.    

   

Palavras-chave: História da Educação, Sistema Educativo Angolano, Organização 

Curricular, Programa Curricular e Ensino de História, Identidade Cultural, Papel da Mulher 

e Educação para a Paz. 

 

Abstract  
 
The current work aims to analyze the historical evolution of History teaching in Angola, by 
means of the curriculum approved by the Ministry of Education. The International 
cooperation in education merited a comparative study between protocols signed between 
Angola and countries like Cuba, Bulgaria, Brazil and Portugal. The analysis of several 
History programs made us compare various fields, from Universal History to Angola’s and 
the History of Africa. It is presented as an approach to mainstreaming the teaching of 
History, as foresight for the reality of the Angolan context, from the results of a 
questionnaire to teachers and students. 
 
 
Keywords: History of Education, Angolan Educational System, Curricular Organization, 
Curricular Program and History Teaching, Cultural Identity, Role of Women and Education 
for Peace. 
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Introdução 

 

 

1-Objectivos da investigação  

 

As sociedades formam e precisam dos seus cidadãos, necessitam de cultivar os 

conhecimentos e atitudes do ser humano e de resgatar em cada um a promoção de valores 

que conduzam ao respeito pelas diferenças do próximo. Muitos dos valores do passado são 

hoje desprezados, arrastando consigo uma crise de valores em diversas sociedades. O 

desenvolvimento das sociedades trouxe o esvaziamento da importância do papel da família 

na educação dos mais jovens, especialmente na conservação da sua herança cultural. Esses 

valores preciosos humanos vão sendo proporcionados ao Homem pelos conhecimentos e 

competências que as adquire num processo de ensino e aprendizagem, que pode ser dirigida 

pela escola com base num currículo de formação e que se desenvolve ao longo de toda a sua 

vida. Nas regiões rurais o homem adquire conhecimentos primários no seio familiar. Nos 

dias de hoje pode estar exposto a conhecimentos das fontes de informação (tecnológica) que 

constitui um adicional de aquisição de saberes múltiplos. Todos estes condicionalismos 

exigem no indivíduo uma instrução escolar bem definida, inicialmente desenvolvida por 

programas curriculares aplicados no país, região e localidade o que permitirá formar a 

pessoa que se deseja. Será deste contexto que, de princípio, nos propusemos a investigar 

questões ligadas ao ensino de História em Angola. 

A formação do homem, como indivíduo social e transformador do meio, tem merecido papel 

de destaque na elaboração dos currículos educativos de cada sociedade à época 

contemporânea.  

O campo de currículo constitui uma área que constrói um projecto de Homem e, que a 

Escola cria as condições fundamentais para a execução desse projecto, quer nos domínios 

académicos, como no saber agir, (competências), saber ser e saber estar (promoção de 

valores e atitudes). A educação, no passado envolvia-se de maiores responsabilidades no 

seio da família mas, a partir das revoluções liberais do século XVIII e XIX, dos processos de 

modernização e globalização, a educação torna-se responsabilidade do Estado. 

Os acontecimentos do mundo desde a Pré-História à actualidade são estudados nas escolas 

de Angola através da disciplina de História. A educação do aluno sob responsabilidade da 

escola consiste na estratégia de construção dos currículos de formação que é, muitas vezes, 

orientada pelas políticas de educação traçadas pelos Estados. Toda essa aspiração 
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problemática responde aos mais variados fenómenos que o presente trabalho procurará 

abordar, como o objecto de estudo, neste campo social. 

A disciplina de Histórica, «é um resumo da experiência humana e a sua função é ensinar» 

(Byrd, 1945; Rama, 1980:205). Carlos M. Rama refere que, esta definição salienta o fim 

didáctico da História, alarga os próprios limites da disciplina que, nos nossos dias, chega a 

ser concebida como coincidente com os grandes interesses da sociedade (Rama, 1980:205). 

Foi com esta pequena passagem do livro sobre a teoria da História, que reforçamos a 

justificação da primeira razão do presente trabalho e, com ele desenvolvermos um desafio 

sobre as problemáticas do ensino da História nos programas curriculares.  

A segunda razão, foi a minha longa experiência de docente na disciplina de História nos 

vários níveis de ensino em Angola, e o acompanhamento dos momentos de mudanças 

(alterações) históricas e, subsequentemente, curriculares. Concordamos com a ideia de 

Carlos Rama (1974) de que “se tem exigido da História que actue como um factor de 

civismo, estimulando o patriotismo, exaltando os heróis nacionais, reforçando a 

nacionalidade, e contribuindo até para a elevação do governo (…). Basta examinar, mesmo 

sumariamente, os manuais escolares de História dos países para comprovar os excessos 

dessa corrente e o seu nulo valor científico” (Rama, 1980:204). O ensino da História, deve 

contribuir para a formação de um cidadão apto, para a compreensão transversal, preparado 

para viver na diferença e com respeito pelo outro, aproximando os melhores valores do 

passado cultural de seus e de outros, participando para a construção de uma sociedade 

harmoniosa.  

O objectivo definido neste trabalho consistiu em desenvolver uma análise profunda sobre o 

ensino da História em Angola, no seu contexto geral, a partir dos estudos que visam a 

aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de organização e, também, na 

interpretação dos currículos do subsistema do ensino geral. No entanto, é uma problemática 

da Educação na medida em que se assenta na construção de competências específicas dos 

alunos e professores através do ensino-aprendizagem nos programas curriculares. A questão 

teórica baseou-se no objectivo de elaborar conhecimentos actualizados acerca de factos 

históricos sobre a educação ao longo dos tempos (1975-2009), a sua caracterização, 

sistematização e a inclusão de temas que tornassem transversal o ensino da disciplina de 

História. Angola enfrenta enormes desafios para o desenvolvimento do seu capital humano e 

a educação torna-se uma prioridade para a formação dos cidadãos aptos à convivência na 

diversidade para a construção de um país multicultural. Um dos recursos didácticos muito 
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valioso de um sistema de ensino é o currículo de ensino, matéria pedagógica destinada a 

formar e a transformar o indivíduo.  

 

2-Quadro teórico e histórico 

 

Partimos da questão do currículo como problemática a que a educação, em Angola e nos 

nossos dias, procura responder aos seus desafios. Por outro lado, a História como depósito 

das memórias, dos hábitos e costumes dos homens e mulheres, e o reconhecimento do 

passado devem tornar-se um promotor da modernização da educação histórica angolana. 

Pela atribuição específica que a História exerce no campo das ciências sociais, o seu estudo 

além de abarcar os ensinamentos do passado também se ocupa do presente e, por sua vez, a 

boa conduta social do homem depende da educação e de um percurso curricular. A educação 

numa “vasta aceitação designa o conjunto das influências do ambiente, as dos homens ou as 

das coisas, chegando a transformar o comportamento do indivíduo que as experimenta (…). 

No sentido restrito, a educação designa a influência de uma geração sobre as crianças, os 

jovens ou os adultos para deles fazer seres inseridos numa dada sociedade” (Arénilla et al.; 

2001:167).  

Neste contexto a citação de Pinar et al., (1995) recorre à etimologia da palavra curriculum 

para lhe dar um sentido conceptual renovado. Destaca que essa palavra, significando 

originalmente “pista de corrida”, deriva do verbo latino currere, correr. É, antes de tudo, um 

verbo, uma actividade e não uma coisa, um substantivo. É como actividade que o currículo 

deve ser compreendido – uma actividade que não se limita a nossa vida escolar, educacional, 

mas a nossa vida inteira (Silva, 2000: 43). Por outro lado, Stenhouse (1984:36) distingue a 

definição do currículo como: ‘’tentativa para comunicar as grandes finalidades de um 

propósito educativo, de forma que permaneça aberto à discussão crítica e possa ser mudado 

na prática’’ (Leite, 2002: 88). Assim verificamos que o currículo está ligado a um sentido 

crítico que recebe reproduções de mudanças específicas e globais no indivíduo perante a 

realidade em que este está inserido. Essa perspectiva modifica todo o processo de adaptação 

dos valores sociais a que a Escola se propõe tornando capaz de transformar a atitude da 

pessoa diante do contexto das relações sociais. A Escola, por conquistar um lugar cimeiro na 

sociedade moderna e por acolher o indivíduo de diferentes idades, é a instituição em que o 

currículo, gerido com responsabilidade, preserva e espelha a realidade histórico-social e 

transforma as mentalidades.   
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A acção educacional nas sociedades permite a interpretação de factos que provém de vários 

contributos. Entre eles temos o ensino da História, que conduz à preservação da memória, 

conhecimentos e valores das sociedades, proporcionando uma convivência na diversidade e 

solidariedade. Esta acção não deve ser desenvolvida apenas fazendo reflexões, sobre as 

responsabilidades das escolas ante o papel dos programas curriculares da História das 

diferentes classes, mas envolvendo todos na tarefa de educar em comunidade. Todavia, a 

obtenção de conhecimentos sobre os contributos históricos de Tomás Tadeu da Silva, sobre 

as teorias do currículo, ofereceu uma perspectiva sintética sobre a história do currículo, 

desde o seu surgimento ao desenvolvimento crítico da questão. Terá sido este corpo teórico 

que nos incentivou a continuar com as questões sobre o currículo, deslocando-as para os 

problemas que apresentavam o ensino da História nos currículos escolares. 

  

2.1-Problemática 

 

Ao identificar e dar corpo teórico ao problema, partimos dos pontos fracos que continham os 

programas de ensino da História, particularmente, e o sistema educativo angolano em geral. 

Mas existe um outro problema que se refere à falta de uma sistematização histórica sobre o 

ensino desta temática, com maior incidência na história de Angola. Definimos, inicialmente, 

como possíveis problemáticas: a sistematização contextual das profundas mudanças 

políticas, sociais e educativas em Angola e a transformação do currículo do ensino de 

História; a caracterização deste ensino nos programas escolares de Angola; os campos de 

construção curricular nos planos curricular de História: a identidade cultural, o papel da 

mulher e a paz.  

No entanto, com base na realidade que vivemos, construímos algumas perguntas pelo facto 

de, não tendo observado nos programas escolares de Angola um ensino focado a diversidade 

cultural, reconhecemos ausente a formação cívica. Com um sentido correctivo ao longo do 

trabalho, procurou-se responder as seguintes questões: Quais foram as prioridades no ensino 

de História nos programas escolares de Angola? Os alunos devem ter suficientes 

conhecimentos de História ou deverão saber aplicar os conhecimentos da História no seu 

quotidiano? De seguida, muitas questões suscitam outras tantas, pelo que continuamos a 

questionar: Existe uma historiografia em Angola que apoia os programas curriculares de 

História, nos mais variados assuntos sobre a História de Angola? Que lugar ocupam alguns 

temas, como a identidade cultural, o papel da mulher e a Paz para a transversalidade do 

ensino da História? As razões da escolha destas perguntas prende-se com o facto de todas 
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estas abordagens curriculares funcionarem como ponto de partida para a identidade cultural 

dos angolanos, para a sua compreensão perante a diversidade cultural.  

Estas perguntas serviram para estruturar a problemática do trabalho tendo sido apoiado em 

Quivy e Campenhoudt (2005) que afirma: ‘’A melhor maneira de começar um trabalho de 

investigação consiste em formular as perguntas de partida tendo em conta as qualidades de 

clareza, de exequibilidade e de pertinência” (2003:35 e 44). Assim procurava-se estudar os 

programas de ensino da História a partir das evidências do terreno educacional, análises e 

contribuições para o melhoramento da educação das pessoas e do bem-estar social.  

Apesar de se reunirem ideias pessoais para se identificar o objecto de estudo, procuramos 

direccionar a pesquisa para os programas de ensino da História, dos níveis Primário e 

Secundário do subsistema do ensino geral e para os manuais escolares. Este último, foram 

utilizados para avaliar o alcance dos programas em falta, considerando que os conteúdos 

constantes nos manuais seguiam a organização do plano curricular das unidades e conteúdos 

dos programas escolares. Decidimos constituir os programas e manuais escolares, relativos 

ao período desde a proclamação da independência de Angola em diante, como fontes 

primárias do trabalho. Contudo, dificuldades encontradas fizeram-nos reduzir o plano de 

investigação original. Assim, iremos confinar o nosso objecto de estudo ao seguinte período 

de 1975-2009.   

A primeira compreensão da problemática levou à construção do corpo teórico da 

investigação através do recurso a leitura da obra de Tomaz Tadeu da Silva (2000), já citado, 

tendo sido a primeira referência deste trabalho. Essa obra reúne uma ampla interpretação 

científica, oferecendo diversos contextos que dão lugar ao enriquecimento da problemática 

que se propunha das várias questões aqui seleccionadas conforme os programas de História 

de Angola. Estes programas necessitavam de uma inclusão analítica sobre transversalidade 

nos seus variados sentidos. A partir da referida obra, tivemos a necessidade de seleccionar 

outras que achamos de extrema importância para o estudo que pretendíamos realizar. Os 

trabalhos de Isabel Barca; (com o título Para uma Educação Histórica de Qualidade; 2004); 

e de Carlinda Leite (com o título O currículo e o Multiculturalismo no Sistema Educativo 

Português; 2002), foram também reportadas para o enriquecimento deste trabalho.  

Reforçou-se, numa primeira fase, o estudo com a recolha dos programas escolares de 

História do ensino primário e secundário da República de Angola desde a proclamação da 

independência até o final da segunda República (1991). Posteriormente, no desenvolvimento 

da investigação fomos alargando a recolha de obras que dessem substância ao nosso 

trabalho, de modo a constituir textos específicos que justificassem as razões do problema da 
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investigação. No entanto, o nosso percurso desenhou-se com uma análise profunda do 

estudo dos programas curriculares de História fazendo a comparação sistemática entre elas. 

Foram ainda seleccionados alguns programas curriculares de História do ensino básico da 

República Portuguesa e obras que retratam a disposição dos programas de história nas 

escolas do Brasil, através da obra de Carla Bassanezi Pinsky (2009) com o título “Novos 

temas nas aulas de História”.  

 

2.2-Enquadramento temporal  

 

Ao delimitar o tema do estudo fixou-se um círculo temporal da investigação. Os finais do 

ano de 1975 e do ano de 2009 corresponde a um longo período e marcantes nos factos 

históricos, sociais, político e económico. O aspecto económico serviu de base para muitas 

transformações sociais e na política, que se foi operando em Angola. As mudanças 

profundas no domínio da educação foram justificadas pela cobertura de investimentos no 

desenvolvimento económico que o país se propunha seguir. A determinação deste estudo e 

período foram para justificar também que a par das questões económicas estavam as 

qualidades dos conteúdos das manifestações morais e culturais.  

O ano de 1977 foi determinante na medida em que se aprovaram as orientações políticas que 

deveriam regular o funcionamento da educação socialista. De seguida regulamentava-se a 

primeira reforma educativa e a sua implementação (1978). Face às preocupações para 

implementação do sistema educativo, assistimos à assinatura de vários acordos diplomáticos 

e à inundação das escolas por professores estrangeiros (cooperantes). Este período é também 

de grande instabilidade política e militar, promovendo-se poucos ou nenhuns debates sobre 

problemáticas educativas e educação na sociedade. Contudo, a formação e a escolarização 

dos cidadãos constava nas prioridades das tarefas do Estado, pese embora, na prática, serem 

as questões da segurança e paz que consumiam toda a atenção da super estrutura 

governativa. Era uma responsabilidade que o então governo definia nas suas linhas políticas 

e sociais, fazendo-nos recordar que para Lenine,”como para todos os marxistas, o Estado 

tinha o dever, através da escola e doutras instituições colectivas, de formar a criança, de lhe 

inculcar a fé revolucionária” (Chanel, 1977:74).  

As alterações observadas nos programas de História nos finais dos anos 90 e em 2001 

podiam ter sido o prenúncio da segunda reforma educativa e o impulsionador do que se 

designou por africanização e angolanização dos programas de História. A segunda reforma 

educativa como é um instrumento jurídico do Ministério da Educação aprovada pela 
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Assembleia Nacional como órgão legislativo que esclareceu as normas que regularam o 

sistema de ensino e as suas finalidades. Outro período, não menos importante, foi o ano de 

2004. Muito movimentado com tarefas que desenhavam a reforma curricular e os novos 

programas de ensino implementou-se a segunda reforma educativa que teve as seguintes 

teses: primeira fase de experimentação em 2006; a segunda fase, de avaliação, em 2007; e a 

terceira fase, de generalização, em 2008 (para algumas classes). Porém alargamos o tempo 

de estudo ali ao ano de (2009) por a terceira fase estar ainda em curso noutras classes.  

Este trabalho de pesquisa no sector da educação em Angola representa o começo com estudo 

sobre a evolução do ensino da História em Angola. Assim, procuramos fornecer, com maior 

precisão, uma análise histórica sobre os programas curriculares, os resultados do seu ensino 

e perspectivar o possível impacto social em diferentes momentos da sua aplicação.  

Partindo do percurso problemático do ensino da história nos programas curriculares em 

Angola, pretendíamos apresentar o ponto da situação (do ensino da história numa época 

determinada – entre a I e II República de Angola). E, considerando que “os nossos 

conhecimentos constroem-se com o apoio de quadros teóricos e metodológicos explícitos, 

lentamente elaborados, que constituem um campo pelo menos parcialmente estruturado, e 

esses conhecimentos são apoiados por uma observação dos factos concretos” (Quivy, 

1989:19-20), procuramos adaptar algumas questões que inicialmente propusemos como 

pergunta de partida do nosso trabalho.  

  

3-Quadro teórico – Metodológico   

 

Os programas curriculares de História são um instrumento didáctico de uso pessoal do 

professor. O seu estudo conduz-nos a uma abordagem mais explícita e detalhada da 

evolução histórica, ou seja, sobre o que podemos depreender acerca do ensino de História 

em Angola. Integra no seu corpo teórico, entre outros, os objectivos gerais da disciplina de 

História, os conteúdos programáticos, esquema geral dos conteúdos, sugestões 

metodológicas, a avaliação, e a bibliografia. Destes, torna-se possível percebemos o 

programa curricular constituído.  

A obra “Teorias do currículo uma introdução crítica”, de Tomaz Tadeu da Silva (2000), 

constitui um discernimento histórico detalhado das várias questões que pretendemos estudar. 

A obra fornece-nos um quadro conceptual e apoia-nos, como documento fundamental, para 

o início das nossas pesquisas sobre currículo. Apresenta uma evolução histórica das diversas 

teorias sobre o currículo, desde as tradicionais às pós-criticas; propõe temas transversais no 
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currículo e os seus fundamentos teóricos e conclui com o relato sobre as teorias tradicionais, 

críticas e pós-críticas; dando reflexões do currículo como uma questão de saber, poder e 

identidade.  

O enquadramento teórico do trabalho, com base na descrição do quadro conceptual, teve o 

apoio de obras que, de certo modo, direccionou a interpretação dos conceitos aplicados. A 

orientação metodológica de Laurence Bardin (2007) na obra “Análise de conteúdo” ajudou-

nos a compreender os aspectos de natureza discursiva e conceptual. Por outro lado, foi 

necessário desenvolver a investigação no domínio da análise quantitativa e qualitativa. Daí 

que, para alcançarmos a interpretação destes domínios metodológicos, voltamos a trabalhar 

com os programas de História de Angola de 1978 até a 2009 e fixámos este período como as 

balizas temporais do nosso trabalho.  

Para melhor interpretação e aplicação metodológica associou-se outros estudos. Recorreu-se, 

novamente, a obras de Isabel Barca, “Para uma Educação Histórica de Qualidade” (2004) 

que apresentava entre outras investigações em cognição histórica, (assunto abordados nas IV 

Jornadas Internacionais de Educação Histórica). Do mesmo modo, Carlinda Maria Faustino 

Leite (2002), no seu “O Currículo e o Multiculturalismo no Sistema Educativo Português”, 

estabelece, entre outras, uma relação entre o currículo escolar e as características 

socioculturais da população escolar, atribuindo à Escola um papel importante na mudança 

social.  

 

3.1-Hipóteses   

 

Para a compreensão dos mais variados aspectos da investigação, tendo como base as 

unidades programáticas e respectivos conteúdos, observados nos programas de História, 

indicámos algumas hipóteses que poderão ser a pista mais produtiva e que poderão ser 

respondidas ao longo do desenvolvimento deste trabalho:  

- Após a independência, Angola construiu os programas curriculares de História que 

combinaram os interesses da nação relativamente à formação cívica de uma pessoa?  

- Qual terá sido a participação e colaboração do governo angolano nas estratégias das 

políticas do ensino a nível da UNESCO, bem como, de outros organismos regionais? 

- Nas reformas educativas de 1975 a 2009 foram observadas algumas alterações nos planos 

curriculares de História? 
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- Os momentos históricos de 1977, 1989, 1992 e 2008 foram de alterações na vida política 

angolana. Terá havido correspondentes mudanças e de modo foram reflectidas nos 

programas curriculares de História?  

- A transversalidade no ensino de História nos programas escolares constitui um dos maiores 

desafios da contemporaneidade perante a modernidade e a globalização do mundo. Quais 

são os benefícios de Angola com a utilização dos seus programas de História? Foram 

visíveis os resultados da sua aplicação nas comunidades?  

- O modelo de ensino nos programas curriculares de História fornecia temas e conteúdos 

formativos a nível da história da identidade cultural (incluindo a alimentação e o corpo 

humano), papel da mulher e educação para a paz? Quais os desígnios para as boas relações 

de convivência na sociedade baseado no respeito pela diversidade dos outros? 

No caso, as respostas às várias perguntas merecerão um estudo respeitando os parâmetros 

científicos. Desde já devemos partir das considerações feitas nesta introdução no que diz 

respeito aos conceitos sobre currículo. Será necessário saber identificar as teorias 

curriculares construídas nos diversos programas de História e, do mesmo modo, fazer uma 

delimitação desses currículos numa base histórica de cada processo histórico angolano. O 

processo pode, certamente, consistir na apreciação de outros documentos que pode levar a 

efectuar relações entre si de modo a facilitar a compreensão dos objectivos. O nosso 

contributo serviu para reflexões mais profundas e perspectivas de novas relações de 

estruturas curriculares entre os actores dos programas curriculares, os professores e os 

alunos.    

As relações entre as hipóteses aqui produzidas conduziram à utilização num inquérito que, 

no final, será analisado tendo por eixos os conceitos de ensino, identidade, cultura, mulher, 

paz, educação, diversidade e transversalidade.  

Ao longo do trabalho, esperamos que estas evidências sejam comprovadas por meios de 

instrumentos de pesquisas a aplicar a alunos e professores, permitindo enriquecer o trabalho 

e fornecer mais dados sobre os factos. Para provar a realidade histórica de alguns temas que 

favorecem, no ensino da História, a construção da personalidade culta, e ou para a 

convivência na diversidade em determinada localidade.  

 

3.2-Objectivos 

A nossa análise envolve o percurso histórico factual e temporal dos sistemas educativos e 

especificamente o ensino da história, incluindo a transversalidade das diferentes unidades 

didácticas.  
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Assim, todos estes assuntos permitirão estabelecer os seguintes objectivos da investigação:  

- Definir os períodos históricos da política de ensino em Angola, desde os anos de 1978 a 

2009, e a sua influência no ensino da História dos programas escolares;  

- Relacionar a educação angolana com a cooperação internacional através da análise de 

alguns protocolos diplomáticos ao longo do período em estudo;  

- Avaliar a importância das alterações nos programas curriculares de História, em Angola, a 

partir de 1991; 

- Integrar nos programas da disciplina de História os temas sobre uma educação cultural, 

papel da mulher e paz.  

Dos objectivos gerais extraímos os objectivos específicos, dos quais pretendemos identificar 

os seguintes: 

- Reconhecer que o sistema político em Angola, de 1975 a 2009, exerceu influências na 

política educativa;  

- Identificar as influências das Conferências Regionais e Internacionais sobre Educação, nas 

políticas educativas sobre o ensino de História em Angola; 

- Compreender que a partir de 1991 a composição dos programas de História anunciava o 

princípio de uma nova etapa de reorganização no sector educativo, com a valorização de 

tendências africanistas da angolanidade no ensino de História; 

- Seleccionar e enquadrar nas unidades didácticos temas transversais que apresentam a nova 

organização dos programas curriculares de história; 

- Apurar novas perspectivas na organização curricular dos programas de História em 

Angola, com estudo de algumas obras de autores como Tomaz Tadeu da Silva, Carla 

Bassanezi Pinsky, Isabel Barca, Carlinda Leite e outros;  

- Potenciar o interesse, nos alunos e professores, para uma aprendizagem transversal dos 

conhecimentos históricos, principalmente de Angola  

 

3.3-Escolha e justificação do título 

 

A escolha do título surgiu inicialmente após ter realizado um encontro de tutoria. Neste, 

tinha sido alertada para não investigar apenas o sistema de educação, mas incluir o ensino de 

História dado o manancial de experiências e de anos de trabalho. Posteriormente, foram 

pesquisas feitas em obras (Carlinha Leite, Isabel Barca e Tomaz Tadeu da Silva) que 

inspiraram-nos na escolha do título “o ensino da história nos programas escolares de 
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Angola: evidências, análises históricas e contribuições para o século XXI”, o qual viria a 

constituir-se no mote da presente dissertação.  

O referido título poderá transmitir ao longo desta dissertação reflexões históricas sobre a 

evolução histórica dos programas de ensino da História e compreender quais eram os 

factores que influenciaram a sua construção, e que elementos dedicados à História de 

Angola foram representados em diferentes classes e ciclos de ensino.  

O passado de Angola, com todos os constrangimentos verificados no domínio do ensino da 

História, podem-se apresentar uma compreensão para este estudo. A interpretação dos vários 

momentos da História de Angola começa a ser reflectida neste estudo mas, tornar-se-ia 

indispensável estender a análise ao período anterior à descolonização, a fim de se ganhar 

eficácia e sustentar uma história da educação contínua. Os passos académicos impediram 

isso.   

 

4-Fontes e metodologias aplicadas  

  

Para direccionar o nosso estudo sobre o ensino da disciplina de História, deu-se início a 

recolha dos programas curriculares de história do período de 1975 a 2009. Seleccionámos os 

programas de história do ensino geral (da 4ª a 12ª classe) a fim de compreender a forma 

como estavam organizados e como foram evoluindo ao longo do período. A análise da 

documentação legal, produzida pelo Ministério da Educação, incluindo as políticas 

educativas traçadas nas duas reformas curriculares, foi parte do percurso da nossa 

investigação. Destacamos a utilização de algumas metodologias como: análise do conteúdo 

dos programas escolares do ensino de História, método indutivo, investigando da situação 

particular para o caso geral, e o método dedutivo, investigando da situação geral para o caso 

particular. É de salientar que, em dado momento, não foi possível recolher alguns dos 

programas de ensino da História utilizados, em especial durante o período da primeira 

reforma educativa, o que foi resolvida pelo recurso a manuais escolares, tendo em conta que 

os mesmos constavam todas as unidades didácticas que reflectiam os programas em vigor na 

época. 

Para dar firmeza às fontes de investigação, consultamos outros documentos e estudos do 

Ministério da Educação como: Educação Para Todos – O Desafio do Século Vinte e Um, 

Análise, Perspectivas e Estratégias para a Reformulação do Sistema de Educação de Base; 

os currículos do ensino primário e do ensino secundário e o plano de estudos do ensino de 

base e do ensino pré-universitário. Estes documentos contribuíram para uma melhor 
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compreensão geral da organização do sistema educativo. Por outro lado, da parte do 

Ministério da Educação recebemos o manual sobre a metodologia do ensino da História 

(1985) e o plano mestre de formação de professores em Angola (2008). Mais adiante, 

tivemos que estender o nosso campo de recolha de documentos e analisámos o discurso do 

presidente Agostinho Neto no acto da proclamação da independência de Angola ao 11 de 

Novembro de 1975, na íntegra, seleccionando apenas as questões relacionadas com os 

desafios agendados para o sector da educação. Deslocámo-nos à sede do Movimento 

Popular de Libertação de Angola Partido do Trabalho (MPLA/PT), local de onde emanaram 

as principais orientações da política educativa e aí recolhemos orientações fundamentais 

para o desenvolvimento económico – social da República Popular de Angola saídas do I 

Congresso Extraordinário do MPLA/PT, as mensagens de José Eduardo dos Santos 

Presidente da República de Angola, entre outros. 

Embora o tema do trabalho tratasse o ensino da História no ensino não universitário, tivemos 

necessidade de consultar alguns documentos que intervieram no subsistema do ensino 

superior, a fim de consagrar um panorama geral do sistema educativo em Angola, focando 

todos os subsistemas de ensino. Para o efeito, recorremos, na altura, à então Secretária de 

Estado para o Ensino Superior e obtivemos outro documento como o “plano de 

implementação das linhas mestras para a melhoria da gestão do subsistema do ensino 

superior”, facto que muito contribuiu para compreender, no geral, as orientações da política 

educacional de Angola e das duas reformas educativas. 

Ainda recolhemos alguns decretos, resoluções e leis1 os quais forneceram informações que 

permitiram seleccionar documentos diplomáticos relativos à educação e cultura. Foi 

indispensável visitar o Ministério das Relações Exteriores tendo sido ofertados diversos 

documentos como protocolos, memorando, comunicação, planos, programas e acordos. 

Depois consultamos algumas obras estrangeiras que retrataram a educação e o ensino da 

História, de que destacamos entre outros os seguintes autores: Ávila de Azevedo; Circe 

Maria Bittencourt, e tal; G. Fraga; Carmen Garcia Pastor; Clarice Mendes; Juan Escudero 

Muñoz; Carla Bassanezi Pinsky; Leandro Karnal; Carlos Rama. 

Quanto ao universo de obras de autores nacionais, que retratam obras com temas como o 

currículo de História, programas curriculares de história ou ainda de ensino da História, 

apenas encontramos uma, na universidade de Aveiro. Trata-se de uma dissertação de 

                                                 
1 Especialmente os decretos nº 7/09 de 12 de Maio, I Série Nº 87; nº 5/09 de 7 de Abril, I Série Nº 64; nº 2/09 
de 29 de Abril, I Série Nº79; resolução nº 29/09 de 15 de Abril, I Série Nº69 e lei de base nº13/01 do Sistema 
Educativo Angolano. 
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mestrado de Pedro Nsiangengo elaborados em 1997 com o título Currículo de História no 

ensino básico angolano – influências, divergências e problemas actuais.  

Destacamos uma obra, a que serviu para apoiar os textos elaborados sobre a história 

constitucional de Angola dos autores Adérito Correia e Bornito de Sousa de extrema 

importância para o presente trabalho,  

O método de análise realizado nestas fontes documentais teve como objectivo produzir 

novos conhecimentos teóricos sobre o ensino da história, dentro da realidade social e 

educativa angolana. No entanto e segundo descreve Quivy e Campenhoudt, “não nos 

colocamos aqui ao nível das descobertas teóricas inéditas e de grande interesse para o 

conjunto da comunidade científica, mas, muito mais simplesmente, ao da descoberta de 

perspectivas teóricas novas do ponto de vista do investigador que efectuou o trabalho, ainda 

que estas sejam amplamente conhecidas noutros contextos” (2008:246). Com as análises 

realizadas, os contextos apresentados e as fontes recolhidas, procuramos comparar outras 

realidades fora de Angola, (tais como em Portugal, Brasil e também de Espanha) sobre 

alguns temas no ensino da História.   

Foram elaborados e aplicados inquéritos a alunos e outro para os professores com o intuito 

de obter uma fonte original, extraída da opinião destes, que servisse como documento de 

investigação. Os inquéritos foram abordados segundo a metodologia da análise do conteúdo 

e posteriormente, a recolha dos dados, que segundo refere L. Bardin “o objectivo da análise 

documental é a representação condensada da informação, para consulta e armazenamento; o 

da análise do conteúdo é a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse 

conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que 

não a da mensagem” (Bardin, 2009:48). Este processo de recolha de dados efectuou-se 

através do processamento de todas as opiniões dos alunos e dos professores realizados e, 

posteriormente, foi desenvolvida a análise de conteúdo a fim de obter uma pequena amostra 

da opinião sobre a necessidade da transversalidade do ensino da História em Angola. De 

salientar que, durante a actividade que envolveu a aplicação do inquérito, a actuação da 

investigação direccionou-se para um processo de avaliação das aprendizagens sobre 

questões históricas e educativas que podiam ter sido obtidas pelos alunos e professores em 

contexto da escola e/ou no seu quotidiano. 

 

O inquérito, enquanto instrumento de observação, foi aplicado aos professores de diferentes 

municípios da cidade de Luanda – província de Angola. Não foram definidos requisitos de 

idade dos professores, para este inquérito, mas foram comunicados oralmente os pormenores 
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necessários para obter as informações adequadas sobre os conteúdos expostos no 

questionário. No dia seguinte, um outro inquérito foi aplicado no período da manhã aos 

alunos da 7ª classe e no período da tarde aos alunos da 12ª classe. Os inquéritos aplicados 

foram os mesmos para todos os alunos, mas não decorreu na mesma escola. 

Ao longo do preenchimento dos dados (respostas às perguntas do inquérito) os professores e 

os alunos tiveram a presença do autor do projecto com objectivo de serem prestados 

quaisquer esclarecimentos, caso fosse necessário. Isto permitiu melhorar a compreensão dos 

assuntos em questão, já que, para alguns, o entendimento sobre o assunto foi lento, de modo 

com que alguns deles entregassem as folhas com falhas de preenchimentos, revelando 

dificuldades sobre o tema em estudo.  

Na testagem dos instrumentos de observação, foi realizada avaliação das hipóteses e isto 

levantou alguns problemas de concepção porque foi necessária a análise dos conteúdos e a 

comparação dos seus resultados. Conforme podemos preconizar metodologicamente as 

linhas de acção de Quivy e Campenhoudt, (2003: 264), utilizamos como instrumento de 

observação o diagnóstico sobre necessidade de temas transversais (Identidade Cultural, 

Papel da Mulher, e Paz) nos programas de História do ensino geral.   

Por conseguinte, para melhor interpretação dos instrumentos de observação utilizamos 

perguntas abertas, numa primeira fase, como proposta. A definição por Kerlinger (s/d) sobre 

os itens abertos refere’’aqueles que fornecem um quadro de referência para as respostas das 

informações, e põem um mínimo de restrições sobre as respostas e sua expressão. Não há 

outras limitações sobre o conteúdo e o modo de resposta do entrevistado mas que da matéria 

e da pergunta que vem determinada pela natureza do problema de investigação” (Cohen 

et.al., 1990:384).  

As perguntas abertas apresentam algumas vantagens: são flexíveis; permitem o investigador 

indagar de modo a penetrar mais profundamente, se o deseja, ou aclarar mal entendidos; 

capacitam o entrevistador para comprovar os limites do conhecimento do informante; 

animam a cooperar e ajudam a estabelecer uma relação de confiança mútua e permite o 

entrevistador fazer uma valorização mas certa do que realmente crê o informante (…) (idem, 

385). Neste trabalho, o inquérito foi o instrumento de investigação utilizado apresentando 

um suporte documental limitado assim como não foram colocadas algumas perguntas, que 

dessem uma larga dimensão à investigação. 

As nossas dificuldades acentuavam-se na falta de uma historiografia sobre a história de 

Angola. E a organização dos programas curriculares de história tiveram graves dificuldades 

na aquisição de um suporte historiográfico que alimentasse o ensino da história local e que 
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enriquecesse os assuntos sobre a educação cultural e cívica que se pretende transmitir as 

novas gerações. No entanto a modernização do ensino da história nos programas curriculares 

a partir da escola, facilitará a intervenção aberta do professor e do aluno para a reflexão dos 

diferentes problemas da sociedade e, julgamos, contribuirá para a formação da identidade 

cívica das pessoas a médio e a longo prazo. Desta forma, a escola contribuirá para a 

construção da História de Angola.  

  

5-Plano de trabalho  

 

Esta dissertação, dividida em quatro capítulos, analisa a história da educação em Angola, no 

domínio do ensino da História, partir de 1975 até 2009.  

O capítulo I aborda a política educativa no período de 1978 a 2009. Procura apresentar uma 

síntese sobre Angola, dividindo-se em três momentos diferentes segundo o contexto social 

angolano, o modelo da política educativa (com base nas directivas do programa do governo) 

a educação angolana e cooperação internacional. No primeiro momento procurou-se fazer 

breves considerações sobre o contexto angolano propriamente nos domínios sociopolítico e 

cultural da sociedade angolana. Entendemos que seria necessário focar, muito rapidamente, 

as diversidades dos símbolos culturais, que são representadas pela diversidade das raças 

flora, fauna e artes humanas, com o objectivo de constatar, pela reflexão, a diversidade 

encerrada em Angola. Pretendeu-se ainda fazer uma abordagem das responsabilidades do 

Estado no domínio da organização da política de formação e como foi estruturado face a 

opção seguida a partir da proclamação da independência em 11 de Novembro de 1975. O 

respeito pelas pessoas, a paz social, e as normas definidas na constituição da primeira e 

segunda república mostram a dimensão que foi a aposta do governo para procurar realizar os 

interesses gerais do povo. 

Procurou-se reflectir sobre a diversidade étnica em Angola, o papel da língua portuguesa a 

participação de professores estrangeiros, principalmente de Cuba, no ensino básico e 

secundário os desafios e desenvolvimento da educação na sociedade. Foram mencionadas as 

várias línguas nacionais, como o umbundo, kimbundo, kikongo, chokwe, mbunda, luvale, 

nhanheca, gangela e o xikuanyama que simbolizam a identidade do povo de Angola na 

diversidade. Do mesmo modo, abordamos a reflexão do enquadramento das directivas do 

governo, na política educativa, como factor responsável da implementação destas medidas 

mas também para o acompanhamento, avaliação e controlo do seu impacto nas 

comunidades. Por outro lado, foram demonstradas as múltiplas acções diplomáticas que este 
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governo desenvolveu para o melhoramento da educação angolana com o apoio da 

cooperação internacional. 

No capítulo II a organização do sistema educativo angolano apresenta três momentos que 

retrataram a reforma educativa de 1977-1978, os níveis de ensino e a organização escolar, 

como, a Lei de Bases nº13/01 do sistema educativo angolano, os subsistemas de ensino e a 

organização escolar e, a organização curricular do subsistema do ensino geral. Estes 

momentos são identificados realidades exclusivas nas conjunturas aplicadas do sistema 

educativo optado pela primeira e segunda reforma educativa. Do mesmo modo observaram-

se mudanças na organização curriculares na disciplina de história adoptadas nas mesmas 

reformas. 

No capítulo III intitulado “Programas de história no subsistema do ensino geral”, divide-se 

em quatro partes: evolução do ensino da História nos programas escolares nos anos de 1978 

a 2004; evolução do ensino da História nos programas escolares nos anos de 2004 – 2009; 

análise diacrónica da reestruturação nos programas de História desde 1985 a 2004: caso 

específico da 7ª, 8ª e 9ª classe e; o posicionamento da disciplina de História.   

Na primeira parte deste capítulo procura-se evidenciar o estado real do ensino da História 

nos programas, utilizados depois da primeira reforma educativa. Foram analisadas as 

diferentes unidades didácticas e suas subunidades, planificadas para diferentes classes do 

ensino geral. As metodologias aplicadas para o alcance dos objectivos preconizados em cada 

programa escolar também ficaram patentes.  

Na segunda parte, para permitir uma análise comparativa do ensino da história em dois 

contextos diferentes, procurou-se de igual modo expor os programas curriculares utilizados 

depois da segunda reforma educativa, assim como, as respectivas unidades e subunidades 

didácticas. No entanto queríamos fazer saber que a organização curricular dos programas de 

História de 2001 e 2004 seguiam os mesmos contornos estruturais e os seus objectivos são 

de domínio fechado. Uma particularidade, foi o estilo orgânico das alterações do material de 

história da 7ª e 8ª classe aplicados no ano lectivo 1991/1992 em Angola, tendo-se notado na 

sua organização curricular, a separação dos objectivos nos domínios do conhecimento e das 

capacidades. 

A seguir, fez-se a análise dos programas da 7ª, 8ª e 9ª classe desde 1980 a 2004, para 

possibilitar o estudo sobre as tendências dos programas curriculares de história. Com os 

diferentes quadros comparativos, pretende-se ilustrar para uma mesma classe, as alterações 

realizadas nos programas curriculares de história nestes tempos. Assim, procuramos avaliar 
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e caracterizar os programas de história da 4ª à 9ª classe, para se compreender a relevância da 

política educativa no equilíbrio relacional, sistémico e disciplinar.   

Na quarta parte procurou-se reflectir acerca do posicionamento da disciplina de História, ao 

longo de 1980 a 2004, a partir de um corpo de sustentação constituído pela produções de 

recursos ligados à literatura angolana. A organização historiográfica para o apoio na 

elaboração dos programas do ensino escolares deverá, talvez, ser um desafio e uma tarefa de 

prioridade para a educação angolana.     

O capítulo quatro consistiu em desenvolver aspectos reais e práticos que fundamentava a 

hipótese e os objectivos propostos inicialmente neste trabalho de investigação. Entretanto 

recorremos aos procedimentos de análise de inquéritos efectuados aos alunos e professores 

de algumas escolas da província de Luanda. O referido inquérito insere-se na busca de uma 

pequena amostra que ficamos na limitação do tempo gerido pelo trabalho. Permitiu analisar 

de maneira muito simples aspectos técnicos e metodológico, ligados a exploração dos 

referidos instrumentos. Por essa razão a justificação utilizada desenvolveu-se numa 

dimensão de resultados empíricos, tento em conta os reduzidos números de participantes e a 

pouca profundidade na utilização dos recursos ao nosso alcance.   

A organização sistemática dos indicadores foi tratada simplisticamente uma vez que 

aplicamos o princípio da análise quantitativa para uma análise qualitativa dos conteúdos dos 

inquéritos obedecendo “a referenciação dos índices e a elaboração de indicadores” (Bardin, 

2009:126). Foi feita a preparação formal do material da qual os textos foram preparados e 

codificados de acordo com a leitura efectuada. A sua exploração seguiu os procedimentos de 

utilização manual que ao longo da sua execução os quadros programados e apresentados 

foram completados mecanicamente. Seguindo as instruções de Laurence Bardin, a nossa 

atenção direccionada “nos resultados em brutos foram tratados de maneira a serem 

significativos («falantes») e válidos. (Foram feitas) “ operações estatísticas simples 

(percentagens) que permitiram estabelecer quadros de resultados, os quais condensam e 

põem em relevo as informações fornecidas pela análise” (idem, p. 127). Contudo, conforme 

apresentado na figura, os resultados obtidos desta análise através da confrontação 

sistemática do material utilizado e o tipo de inferências alcançadas, podem servir de base a 

uma outra análise disposta em torno de novas dimensões teóricas (idem, p. 128).  

A realização do estudo foi sistematizado quer no plano vertical como no horizontal. Contudo 

este capítulo (IV) que termina procura ilustrar com evidências o estado da educação 

histórica do passado, que foi revelado em todos os capítulos anteriores cujos reflexos foram 

posições assumidas na pequena amostra de alunos e professores inqueridos. Os resultados 
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comparativos do inquérito dos alunos da 7ª e 12ª classe ilustram um nível aproximado na 

compreensão dos temas tratados, o que quer dizer que os mesmos apresentaram-se pouco 

informados sobre a identidade cultural, papel da mulher e paz no estudo da História.  

O presente trabalho procura proporcionar aos investigadores, professores e estudantes de 

História, bem como, a pessoas interessadas no ensino da História, uma análise sobre a 

realidade da educação que é fornecida nos programas curriculares de história em Angola de 

acordo com as reformas educativa de 1978 e de 2001. O nosso interesse foi iniciar uma 

acção de pesquisas e contribuir para uma rede científica, que perspectiva o ensino da história 

virado para as questões curriculares, para novos domínios temáticos e cruzamentos com 

outros campos de saber, com o objectivo de formar cidadão de acordo com os actuais 

modelos sociais.  
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1. Politica educativa no período de 1978 a 2009 

 

1.1- O contexto social angolano: breves considerações  

Angola é um país que apresenta uma paisagem cultural diversificada. Esta diversidade é 

observada com os símbolos culturais localizadas na arte, flora e fauna. O Pensador uma bela 

estatueta de origem Tchókue representa a cultura de todos angolanos, a Whelvitscha 

Mirabilis uma bonita planta localizada na província do Namibe e o Imbondeiro (Baoba) uma 

árvore gigante localizada em quase todo o país representam a rara flora angolana e, a 

Palanca Negra Gigante na província de Malange uma espécie rara representando todos os 

animais da fauna angolana. Características que são reconhecidas e consideradas como peças 

únicas a nível mundial e constituem os símbolos culturais de Angola. Assim é também o 

reconhecimento das pessoas de Angola com as suas particularidades, de um povo, de uma 

cultura e de uma sociedade. São povos africanos cujas culturas retratam a história do seu 

continente.  

A organização dos povos de Angola, foi herdada de vários estilos de estrutura organizativa 

social, que tem permanecido desde os tempos longínquos até aos nossos dias. O processo de 

desenvolvimento social e cultural no mundo, através das comunicações e relações entre 

diversos povos, tem permitido que as origens culturais venham a conhecer algumas 

modificações a que alguns chamam de modernizadas. A sociedade angolana é habitada por 

povos com uma origem comum, os “Bantu”, vindos da região da África Ocidental e 

estacionados no território desde o século XIII. Em 1884/85, segundo a administração 

colonial portuguesa, Angola ainda não constituía a grande extensão territorial que viria a 

adquirir. Depois de algumas leituras em obras que retratam a colonização em Angola 

percebemos que parte da população vivia ainda com o seu estilo tradicional e mantinha a sua 

estrutura social própria. Logo é obvio que nessas localidades, o rei e/ou os sobas de uma 

região administrativa era o maior mandatário das questões políticas económicas e sociais 

(Madureira, 2001:26-33).  

Nas primeiras décadas do século XX, Angola apresentava aproximadamente, a configuração 

que ainda hoje se observa e, em algumas regiões, mantêm ainda a estrutura de organização 

social Bantu. Adelino Torres, ao dissertar sobre incertezas e interrogações sobre o 

desenvolvimento africano, no V Colóquio Internacional Globalização e Contextos Locais na 

África Subsariana, referiu que “a identidade social resultaria de um modo de vida partilhado 

pelos membros da comunidade durante um longo período de tempo, formando um todo 

cultural integrado onde os indivíduos mantêm uma relação dialógica que proporciona (e 
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deriva de) um ambiente interactivo no qual as identidades são actualizadas” (AA VV, 

Educação em África, 2002:19). No entanto, em vários centros dos distritos de Angola havia 

uma estrutura social moderna cujo estilo era o de uma sociedade portuguesa. Uma sociedade 

em que, por vezes, a administração local era partilhada com as autoridades tradicionais. O 

governo colonial português aproximou-se do líder tradicional africano, juntando-o o 

aparelho da administração local (colonial), passando a ter um maior controlo sobre a política 

social. Este facto faz-nos “referir dois períodos que marcam uma nova filosofia da política 

de integração dos angolanos na sociedade colonial: a implantação da República em Portugal 

e a acção política de Norton de Matos” (idem, p.109). A implementação da política de 

assimilação colonial, ao longo de vários anos, reforçou e veio justificar a pertença da língua 

portuguesa, falada pela maioria dos povos de Angola, e constitui hoje parte de um longo 

processo histórico angolano. Essa situação era visível nas cidades, locais com estruturas e 

organização social moderna tipicamente europeia. A organização das sociedades africanas, 

em Angola, “a língua e alguns dos rituais tradicionais” 2 foram-se destruindo, e o novo estilo 

de vida concretamente da cultura portuguesa foram adquiridas nas escolas, nos cultos 

religiosos e nos campos de trabalho através das relações pessoais.  

Alcançada a independência nacional, a 11 de Novembro de 1975, estabelece-se uma nova 

estrutura política de Estado dirigido pelo presidente Agostinho Neto (falecido em 1979) que, 

ao mesmo tempo, era presidente do único partido político no poder: Movimento Popular de 

Libertação de Angola – Partido do Trabalho. As influências, da organização dos Estados 

socialistas com os quais Angola mantinha relações de amizade, foram fortes para determinar 

um modelo de sociedade socialista, onde o partido MPLA constituía a força política do país. 

A mobilização e a incorporação dos cidadãos como militantes do MPLA abrangiam as 

autoridades tradicionais em várias regiões do país. O sentimento partidário formou várias 

agremiações políticas nas diversas camadas sociais de homens e mulheres, jovens e crianças, 

organizados respectivamente como militantes do MPLA, militantes da Organização da 

Mulher Angolana (OMA), militantes da Juventude do MPLA (JMPLA) e militantes da 

Organização dos Pioneiros Angolanos (OPA). Essas organizações, pertencentes ao partido 

no poder, tinham também funções interventivas para com a sociedade angolana e prevalecia 

certo conservadorismo das linhas políticas elaboradas pelo próprio MPLA.  

 

                                                 
2 Refere-se a passagem de testemunho dos mais velhos para os mais novos, nas diversas práticas e profissões 
como a cerimónia da puberdade masculina, a circuncisão, a cerimónia da puberdade feminina, a pastorícia, a 
agricultura, o artesanato, e outros. 
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Paralelamente a essa organização política de Angola, caracterizada na I República, 

encontramos também as organizações de massas e sociais representadas pelas camadas 

sociais de Angola. São como exemplos: os trabalhadores organizados na União Nacional dos 

Trabalhadores Angolanos (U.N.T.A), que incorporava vários sindicatos dos diversos ramos 

laborais, incluindo o da educação; os intelectuais através da Brigada Jovem de Literatura 

(B.J.L); da União Nacional dos Artistas e Compositores (UNAC). Outra organização de 

massas era a de estudantes, chamada de Associação dos alunos do Ensino Médio (AAEM) e 

a outra Associação dos Alunos do Ensino Superior (AAES). Estas duas associações estavam 

directamente no seu organigrama, vinculados à Juventude partidária do MPLA-P.T.. 

A sociedade angolana era estruturada e organizada pela super estrutura governativa e pela 

base, o povo, caracterizando-se por um modelo de democracia popular, através da 

organização de diversas associações sociais e políticas. Cada cidadão, independentemente de 

ser trabalhador, estudante ou outro, e desde que possuísse uma ligação partidária e se 

tornasse fiel aos princípios partidários, apresentava requisitos para assumir cargos 

superiores, na Assembleia Popular, Governo ou mesmo no Partido. Para os cargos onde é 

exigido ser-se diplomado, com competências adquiridas, as condições de militância eram as 

mais privilegiadas, seguidas da preparação académica. A sociedade era alimentada numa 

educação patriótica fundada na ideologia marxista-leninista e organizada pelo Estado. 

A política de formação das pessoas era uma preocupação permanente do governo. 

Posteriormente houve a necessidade de colocar novos recém formados, para enriquecer o 

aparelho do Estado, e o governo, em diversos sectores da vida e da sociedade. Como vemos, 

a vida política do país era acompanhada pela formação dos cidadãos, um direito para todos, 

e tinha como objectivo a construção de uma sociedade, sem divisão de classes (ricas e 

pobres), marcada pela igualdade de direitos para todos os membros da sociedade e, na qual a 

classe operária e camponesas eram a força motriz do desenvolvimento social. 

Ainda no domínio político, o governo periodizava a formação de quadros para o 

desenvolvimento de uma melhor governação, sustentado em ideais de uma planificação e 

gestão socialista. O país vivia uma agravada luta armada entre o governo e a União Nacional 

para Independência de Angola3 (UNITA), com zonas (parcelas) do território que eram 

governadas por esta organização política. Nestas zonas, não se fazia sentir a governação do 

Estado, o que reduzia todo o interesse que o governo defendia para a construção de uma 

sociedade socialista em toda a dimensão do território angolano.  

                                                 
3 Organização política, que desenvolveu luta armada, como forma de exigir a independência nacional de 
Angola entre o período de 1966 e 1975, e o poder político em Angola entre o período de 1975 e 2002.  
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A Paz definitiva foi conseguida pelos angolanos depois de várias intervenções da 

comunidade internacional, a 4 de Abril de 2002. Após um ambiente de guerra aberta desde 

1961, o país conhece a paz. A sociedade angolana é multipartidária, desde 1992, data em 

que se realizaram as primeiras eleições legislativas, constituídas por vários partidos políticos 

distribuídos por um Parlamento, órgão do poder legislativo. As eleições legislativas de 5 de 

Setembro de 2008 garantiram 80% dos votos ao MPLA-PT, tornando-o a força política 

dirigente para os anos de 2008 a 2012. Fazem parte do órgão legislativo, segundo a 

perspectiva africana do jornal de notícias panapress:17/09/2008: o MPLA com 191 

deputados, UNITA com 16, Partido de Renovação Social (PRS) com 8, Frente Nacional de 

Libertação de Angola (FNLA) com 3 e a Coligação Nova Democracia (ND) com 2 assentos.  

Durante a I Republica, poucos foram os alcances da política fiscal. No que diz respeito à 

propriedade dos bens e serviços, deu-se uma confiscação por parte do Estado. A propriedade 

privada, sob os meios de produção, era negada pelo então governo. A propriedade da terra 

era entendida como um bem de todo o povo sob o controlo do Estado. A educação e a saúde 

são gratuitas, contudo eram escassos os professores e médicos, situação que veio a ser 

reforçada pela cooperação estrangeira, na sua maioria de países ditos socialistas.  

O respeito e os estilos de vida das classes africanas, que muitos anos antes da presença 

colonial vigoravam, sofreram destruição, primeiro pela administração colonial e, depois da 

independência, da cultura de administração da sociedade socialista, associada à frequência 

da má interpretação da palavra “camarada” 4 pela população, acrescida à cultura de guerra. 

A teoria do sistema socialista definia o maior grau - o comunismo científico, e defendia uma 

sociedade sem classes sociais e sem exploração do homem pelo homem, modelo jamais 

alcançado. É de salientar que, em Angola, segundo o estudo do Banco Mundial (2003) 

apresentado em tabela estatística no relatório nº 35362-AO, existe um índice de predomínio 

de pobreza no seio da população e a nos países cuja população se encontra abaixo da linha 

da pobreza em 68% (AA VV, Banco Mundial (2006:7).   

Os angolanos mostram-se pessoas acolhedoras no contacto com os outros, e os longos anos 

de guerra sofridos criou-lhes um elevado espírito de confiança, sobretudo nas suas ideias e 

nas suas propriedades. Assim, são conservadores dos seus próprios desejos e, de certo modo, 

estão preparados para novos desafios, entre os quais, para construir novas convivências no 

                                                 
4 Conforme pesquisa na Google a partir de http://pt.wiktionary.org/wiki/camarada, é um substantivo português 
do singular que significa companheiro de quarto, colega ou parceiro. Esta interpretação alterava as relações 
entre uma pessoa mais velha que na sociedade africana era considerada de pai ou mãe independentemente de 
existir ou não laços sanguíneos (familiares) para o sentido que acima referimos.    
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mundo globalizado. A educação constitui uma área muito importante para a formação 

homem e desenvolvimento da sociedade.  

Em 1933, foi aprovada oficialmente a Constituição Política da República Portuguesa. O 

território português, (…) na África Ocidental, compreendia o território de Angola além de 

outros (Correia e Bornito, 1996:223). Um dos direitos do cidadão português, (embora os 

indígenas não usufruíssem deste direito), era a liberdade de ensino. Os indígenas, usufruíam 

do ensino elementar das missões religiosas do ultramar. As missões eram instrumentos de 

civilização e de influência nacional e estabelecimentos de formação do pessoal para os 

serviços delas e do Padroado Português, que teriam a personalidade jurídica e seriam 

protegidos e auxiliados pelo Estado, como instituições de ensino (idem:259). Neste sentido 

ao referir-se ao capítulo sobre educação, ensino e cultura nacional, a referida constituição 

estava a descrever o padrão e as normas indicadoras para o sector da educação onde, entre 

outras cláusulas, o Estado definia manter oficialmente escolas primárias complementares, 

médias e superiores e institutos de alta cultura, os quais, no entanto, não eram extensivos aos 

indígenas. O sector da educação e ensino, durante o domínio português em Angola, 

integrava debates no parlamento português e formavam-se textos legislativos que 

preenchiam título e artigos, de documentos legais do império, como por exemplo a lei 

constitucional e alguns decretos.  

Após a Revolução dos Cravos5, cessaram todas as directivas jurídicas sobre questões sociais 

ou políticas relativas a Angola. O poder passou ali a ser exercido pelo Alto-Comissário e por 

um Governo de Transição, presidido e dirigido por um Colégio Presidencial, constituído 

pelas três partes angolanas que haviam assinado os Acordos de Alvor (cf. Lei nº1/75 e 

Decreto Lei nº2-A/75; Correia e Bornito, 1996:21). Em 1975, Angola proclama a 

independência Nacional e é conhecida a primeira Constituição angolana nesse mesmo ano.  

Com a proclamação da independência, a 11 de Novembro de 1975, em Luanda, Agostinho 

Neto, no seu discurso, ressaltou alguns princípios da Lei Constitucional de Angola que 

focava o sector político e social: “A República Popular de Angola propõe-se dinamizar e 

apoiar a instauração do Poder Popular à escala nacional; Preocupação dominante do novo 

Estado será também a abolição de todas as discriminações de sexo, idade, origem étnica ou 

racial e religiosa, e a instituição rigorosa do justo princípio – «a trabalho igual, salário 

igual»; A República Popular de Angola, sob orientação justa do MPLA, estimulará o 

processo da emancipação da mulher angolana. É evidente que numa primeira fase a nossa 

                                                 
5 Também chamado Golpe de Estado de 25 de Abril de 1974 em Portugal. 
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economia se ressentirá com a falta de quadros. Para responder a esta carência será elaborado 

um plano expedito de formação de quadros nacionais, ao mesmo tempo que se apelará para a 

cooperação internacional nesse domínio. As nossas escolas, a todos os níveis, deverão sofrer 

uma remodelação radical para que possam de facto servir o Povo e a reconstrução 

económica (…)” (ANGOP 11-11-1975).  

Nesta base, na Lei Constitucional, de 11 de Novembro de 1975, entre os princípios 

essenciais de outras áreas, constavam também princípios básicos sobre a educação e 

cidadania, a cooperação diplomática (relações internacionais) e os direitos fundamentais da 

pessoa, respectivamente no Artigo 13º: «A R.P.A combate energicamente o analfabetismo e 

o obscurantismo e promove o desenvolvimento de uma educação ao serviço do povo, e de 

uma verdadeira cultura nacional, enriquecida pelas conquistas culturais revolucionárias dos 

outros povos» (cf. Correia et al., 1996: 179). No artigo 14.º: «A R.P.A respeita e aplica os 

princípios da Carta da Organização das Nações Unidas e da Carta da Organização da 

Unidade Africana e estabelecerá relações de amizade e cooperação com todos os Estados, na 

base do princípio do respeito mútuo pela soberania e integridade territorial, igualdade, não 

ingerência nos assuntos internos de cada país e reciprocidade de benefícios» (idem, p.180). 

No artigo 29º: «A R.P.A promove e garante o acesso de todos os cidadãos à instrução e à 

cultura» (idem, p.183). Para que essas leis sejam exercidas, o Artigo 30º da mesma lei 

constitucional refere que «A R.P.A. deve criar as condições políticas, económicas e culturais 

necessárias para que os cidadãos possam gozar efectivamente dos seus direitos e cumprir 

integralmente os seus deveres» (idem, pag.183). 

A passagem por uma estratégia de governação é, de certo modo, conduzida por um processo 

contínuo de educação dos cidadãos baseado numa política de escolarização no apoio às 

comunidades. A paz das pessoas e nas pessoas promovem a não-violência e constitui a base 

sine qua non, para uma cultura de paz e de respeito pelas diferenças culturais. 

Efectivamente, sem estas premissas o sucesso no ensino ficaria longe de ser alcançado.    

O desejo maior dos angolanos consistia em solucionar o conflito interno que durava há 

muitos anos. Propuseram-se aderir à paz e negar a guerra armada. Foram criadas premissas 

para a nova legislatura, sendo que a revisão constitucional parcial, de 6 de Maio de 1991 da 

Assembleia do Povo (Lei nº12/91), propunha alterações fundamentais relativas à vida 

política, económica e social do Estado com uma visão de democracia pluripartidária.  

No domínio social, as transformações na educação ocorreram no Artigo 36º «O Estado 

promove o acesso de todos os cidadãos à instrução, à cultura e ao desporto, garantindo a 

participação dos diversos agentes particulares na sua efectivação, nos termos, da lei. A 
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iniciativa particular e cooperativa nos domínios do ensino, exerce-se nas condições previstas 

na lei». Em 16 de Setembro de 1992, a Assembleia do Povo introduz, à Lei da Revisão 

Constitucional (Lei 23/92), outras alterações, designadamente a de que o modelo de 

democracia popular, na visão do socialismo científico, tinha sido retirado oficialmente dos 

órgãos do Estado angolano. Associada a este marco histórico da legislação angolana, surge a 

realização das primeiras eleições legislativas em 29 e 30 de Setembro de 1992, que foi 

conduzida pelo então Conselho Nacional Eleitoral, com o apoio técnico das Organizações das 

Nações Unidas (ONU) através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD).  

Enquanto se construía um ambiente multipartidário, o país voltou a ser alvo de instabilidade 

política e social até 2002, data em que a solução do conflito armado foi encontrada, pelos 

próprios angolanos. A partir deste facto, muitos são os projectos de desenvolvimento social e 

humano que o governo aplica e desenvolve no país, com a colaboração da comunidade 

internacional. Para desenvolvimento do país, o maior desafio, começou quando o sector da 

educação passou a receber atenção nos discursos políticos (Ministério da Comunicação 

Social, 1996:10). 

 Na I República, o governo era constituído por um Primeiro-Ministro Executivo do Estado, 

os ministros, vice - ministros e os secretários do Estado. A responsabilidade nos órgãos do 

Estado, os ministérios e as secretárias do Estado eram chefiados pelos ministros ou os 

secretários do Estado. Estes órgãos funcionaram com as directrizes do MPLA. Existiam três 

poderes: legislativo, executivo e judiciário, mas todos eles dependiam da direcção do partido 

no poder. A I República, fora lembrada pelo Presidente da Republica, José Eduardo dos 

Santos, no seu discurso, por ocasião do 30º Aniversário da Independência Nacional, ao 11 

de Novembro de 2005, quando afirmava que: «Proclamada a Independência Nacional, ao 

poder político instituído, impôs-se a necessidade de organizar o Estado e a sociedade. Foi 

então definido o sistema político e económico baseado no Partido Único e na Direcção 

Centralizada e estabelecido o Poder Legislativo, Executivo e Judicial para a construção e 

manutenção da ordem política, económica e social, procurando realizar os interesses gerais e 

fundamentais do Povo, (Santos, 2005:52)».  

Ao contrário da I República, a II República detinha os três poderes, mas na base do sistema 

da democracia multipartidária em que os poderes eram separados. O Presidente da 

República exercia o cargo de Comandante-Chefe das Forças Armadas e de chefe do 

governo, enquanto o primeiro – ministro ocupava a pasta do executivo (chefe do governo – 

adjunto). Os membros do governo eram eleitos ou nomeados por cada força política 
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legalmente constituída no país. No período compreendido entre 1975 e 1992 na sociedade 

angolana, os órgãos do poder local funcionam com o apoio de comités dos bairros, onde 

eram eleitos os coordenadores, representantes da comissão dos bairros. Os comités de 

moradores dos bairros desempenham grande importância para a identificação dos problemas 

que mais afligem a população, tais como a saúde, educação, meio ambiente e bem-estar da 

população. 

 A obra “Distribuição étnica de Angola” de José Redinha (1962:09) faz-nos compreender 

que Angola é um território cuja população se apresenta multiétnica e multilinguística. 

Também o território é habitado por povos não-Bantu, os chamados Vatuas e os Khoisan, 

ambos com vários subgrupos pertencentes a elementos étnicos de maior ou menor vulto. 

José Redinha empreendeu estudos com alguns desses grupos étnicos de origem “Não bantos 

e bantos” e elaborou critérios de classificação linguística usada para essas grandes famílias. 

Assim segundo José Redinha, (1962:11-20), encontramos na classificação e distinção dos 

grandes grupos de Angola, os grupos etnolinguísticos com os diversos subgrupos ou tribos 

designadamente: 

- grupos bantos, Kikongo (congoleses ou conguenses) composto por quinze elementos 

étnicos de maior vulto, ex: a etnia dos Mussucos, situada no Nordeste da Lunda junto ao 

Cuango;   

- grupo Kimbundo (Mbundu, Tymbundu) domina uma vasta extensão entre o mar e o rio 

Cuango excedendo este curso para leste, e transpondo para sul o baixo e o médio. Este grupo 

está composto por vinte e um elementos étnicos de maior vulto;  

- grupo Lunda – kioko (Lunda-Tshokue) com sete elementos étnicos de maior vulto. São 

orindos da África central e ocupa uma extensa área no Estado deste ângulo direito superior 

ao quadrante nordeste, até alcançar a fronteira sul na altura em que o Cubango atravessa;  

- grupo Umbundo (ovimbundo) com  catorze elementos étnicos de maior vulto;  

- grupo Ganguela (onganguera) com vinte elementos étnicos de maior vulto;  

- grupo Nhaneka-Humbe (Va-Nyaneka-Lunkumbi) com onze elementos étnicos de maior 

vulto; 

-grupo Ambó (Vaambo, Xicuanyama) com seis elementos étnicos de maior vulto. Os grupos 

que acabamos de mencionar entraram em Angola a partir do século XIII, prolongando-se até 

o século XIX. 

Ainda no estudo do etnógrafo português (Redinha, p. 20) aborda a classificação e distinção 

de dois pequenos grupos não-bantos de Angola: os grupos etnolinguísticos dos Koisan, com 

os subgrupos bochimanes e os cazamas; e os Vatua com os subgrupos cuissi e os cuepe. 



  

39 
 

Da convivência histórica com a potência colonial portuguesa, os angolanos herdaram a 

língua portuguesa que hoje o identifica e constitui a língua oficial de Angola. Este facto 

responde à união dos diversos grupos etno - sociais existentes em Angola e a conservação da 

unidade nacional dos angolanos, na sua identidade cultural. Associada à língua estão 

também incluídos outros traços comuns de uso destes povos, representados pelos estilos 

europeus, como (o nome pessoal), a alimentação, o vestuário que foi muito comum no 

passado colonial e fruto do mundo globalizado (Azevedo, 1963:15-16). O processo 

educativo clássico, dos primeiros angolanos, longe dos hábitos educativos próprios 

(tradicionais), terá começado depois do século XV quando se realizaram os primeiros 

contactos com os europeus e hoje torna-se cada vez mais diversificado pela influência global 

nos hábitos e costumes (idem, p. 41). 

 A língua portuguesa, sendo um traço de identidade dos povos de Angola, apresenta-se como 

o vínculo da cultura social, da convivência dos diversos povos que habitam em Angola. 

Actualmente, por diversas razões, algumas crianças angolanas nascem num seio social 

moderno, outros não. Os primeiros momentos de desenvolvimento da fala começam com a 

familiarização da língua portuguesa e outros com a língua materna. Ao iniciar a escola, 

começa, não só a desenvolver a fala, mas também a escrita na língua portuguesa de um 

modo geral. Todavia nas escolas, as crianças, que cresceram com a sua língua, materna e são 

submetidas ao ensino da língua portuguesa, convivem e desenvolvem com deficiência a 

aprendizagem por várias razões: não desenvolvem nem aperfeiçoam a primeira língua que 

interrompem na escola e ficam na presença da aprendizagem e aperfeiçoamento da língua 

portuguesa, verificando-se um cruzamento de línguas nas primeiras classes; a maioria do 

povo nativo, durante muito tempo, não estudou, mas aprendeu a língua portuguesa em 

contexto de trabalho.  

Depois da Independência, o governo angolano, para fazer face aos desafios de escolarizar os 

cidadãos e as cidadãs, introduziu professores estrangeiros (com influência de outras línguas) 

no ensino básico e secundário, como por exemplo os professores cubanos e os búlgaros. 

Perante as dificuldades do quadro docente especializado no sistema educativo, durante 

vários anos foram admitidos professores com baixo nível de escolaridade para o ensino 

primário e estes leccionavam disciplinas que não correspondiam à sua área de formação. Um 

exemplo concreto é a disciplina de Língua Portuguesa que, sendo de formação geral e 

obrigatória em todo o subsistema do ensino não universitário, por vezes o professor 

colocado numa escola para leccionar a referida disciplina curricular não tinha a preparação 

específica e assim contribuía para uma formação com muitas deficiências. 
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A língua nativa constitui o símbolo da identidade de um povo. Em Angola existe, desde há 

muitos anos, múltiplos grupos etnolinguísticos como já afirmamos, e as línguas faladas são 

muito importantes para a conservação da multiplicidade da identidade cultural angolana e da 

transmissão da História memória da sociedade. A situação das línguas nacionais, em 

Angola, tinha sido debatida em 1991, Mesa Redonda sobre Educação para Todos, que trazia, 

como perspectivas, a recuperação deste instrumento de comunicação ao nível das escolas a 

fim de travar o desaparecimento das identidades culturais dos povos (MED, 1991:140).  

Na fase pós-independência de Angola, a União dos Escritores Angolanos (UEA), fundada a 

10 de Novembro de 1975, tinha sido motivo de atenção, quando o Presidente Agostinho 

Neto reconheceu o valor de todas as línguas, quer o português quer as nacionais. Na ocasião 

da tomada de posse dos quadros dirigentes da UEA, referiu-se sobre a necessidade de 

inserção das línguas nacionais no ensino, dizendo: “O uso exclusivo da língua portuguesa 

como língua oficial, veicular e utilizável na nossa literatura não resolve os nossos 

problemas. E no ensino primário, como provavelmente no médio, será preciso utilizar as 

nossas línguas” (MED, 1991:139). Passados algumas décadas, o Presidente José Eduardo 

Santos, afirmava, no 3º Simpósio sobre Cultura Nacional, em 2006, o seguinte: «A língua 

portuguesa, adoptada desde a nossa independência como língua oficial do país, é hoje a 

língua materna de mais de um terço dos cidadãos angolanos. As diversas línguas nacionais 

devem ser valorizadas e introduzidas nos programas de ensino e nos órgãos de comunicação 

social das regiões em que são faladas» (Santos, 2007:90).  

Por outro lado, o conceituado africanista Joseph Ki-Zerbo, respondendo a uma entrevista 

cuja principal questão era os elementos-chave para transformar o sistema educativo no 

continente africano entre outra, considerava que a educação deve ser transformada para que 

a sociedade seja também ela transformada. A alfabetização é uma condição sine qua non da 

mudança multiforme, inclusive ao nível da imaginação e da competitividade económica de 

um país. Ki-Zerbo não crê que se possa alfabetizar os africanos sem recorrer às línguas 

africanas. Para ele, recorrendo a estas línguas poderão assegurar como objectivo a médio 

prazo, a alfabetização total (Ki-Zerbo, 2006:158-159). 

Sendo Angola um país que integra uma sociedade plurilinguística, acreditamos que a 

construção dos saberes culturais passa, necessariamente, pelo reconhecimento de todas as 

línguas por uma razão africanista, quer seja maioritária ou minoritária. Por outro lado, 

reconhece-se que a língua portuguesa deve permanecer como uma opção linguística escolar 

obrigatória, a fim de organizar o ensino, numa visão realista de contextos, afirmada na 

modernização da educação e rejeitar as tendências divisionistas, de considerar uma cultura 
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melhor que a outra, a fim de ensinar os cidadãos para a convivência na diversidade cultural 

na sociedade e no Mundo.  

 

  

1.2- Modelo da Politica Educativa: Directivas no Programa do Governo 

 

Ao longo dos anos em que o território angolano não vivia sob ocupação colonial portuguesa, 

o território era composto por uma organização social e educativa fora do contexto europeu, 

era simplesmente tradicional por conservar uma educação, onde os valores tradicionais da 

população eram transmitidos de uma geração à geração seguinte. Nos primeiros tempos da 

ocupação colonial portuguesa, o ensino organizado nas escolas era uma actividade escassa 

sobretudo para os indígenas de um modo geral, e a aculturação reflectia-se na linguagem 

através da religião, agricultura, alimentação, comércio, vestuário, habitação (Azevedo, 

1963:22). Embora alguns africanos tenham tido acesso à educação predominantemente rural, 

este panorama, muda no “período pós - II Guerra Mundial, em que, face as pressões 

internacionais favoráveis a autodeterminação das colónias, o ministério de Sarmento 

Rodrigues envereda por uma política assimilacionista para as «províncias ultramarinas» 

portuguesas e, consequentemente no inicio de 60, dão lugar as reformas de Adriano 

Moreira6, nomeadamente a abolição do indigenato (1961), com a concomitante extensão da 

cidadania portuguesa a todos os habitantes das colónias” (Castelo, 1998:45). Estas mudanças 

na política colonial portuguesa, de certo modo, vão também possibilitar, como é óbvio, o 

maior acesso dos africanos à escola.  

Todavia, a razão fundamental reside no empenho do governo colonial português que 

preconizava, através das escolas, a expansão do ensino da língua portuguesa, interesse que 

permitiu a construção de algumas escolas nas cidades e nas zonas rurais. A língua 

(portuguesa), foi o maior elemento de união e entendimento entre os indivíduos e as tribos 

nas províncias ultramarinas. Com efeitos nos finais dos anos 60 e início dos 70, alargaram-

                                                 
6 Foi director do Instituto Superior onde se formara, Salazar chamou-o, em momento de crise, ao lugar de 
Subsecretário de Estado da Administração Ultramarina (1960-1961), o que significou um acto de renovação do 
regime, dado o perfil do novo Subsecretário, considerado representante de uma (ala renovadora) 
descomprometida das grandes linhas do regime. Posteriormente foi nomeado Ministro do Ultramar (1961-
1963). O pouco tempo em que chefiou o Ministério, num momento dificílimo, garantiu alguma credibilidade 
internacional à política ultramarina, ficou assinalado por um importante conjunto de acções jurídicas, 
diplomáticas e de aprofundamento cultural e social: revogação do Estatuto do indigenato e do trabalho forçado; 
publicação do Código de Trabalho Rural (considerado o mais avançado em África); a criação das Juntas de 
Povoamento e dos Institutos de Serviço Social; a criação dos Estudos Gerais Universitários em Angola e 
Moçambique; a criação do Centro de Estudos Políticos da Junta de Investigações do Ultramar, etc., recuperado 
em 16 de Julho, 2010 de http://www.bragancanet.pt/filustres/amoreira.html.    
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se as redes escolares e foi reforçada a permissão de mais alunos africanos (angolanos) e 

também professores. O ensino era o sector importante para a gratificação dos negros 

assimilados ou não (os indígenas), sendo que um dos requisitos para o acesso a cidadania 

portuguesa era saber ler e escrever correctamente o português.  

O processo de descolonização, na África Central, impulsionou as colónias portuguesas a 

alcançar a independência na segunda metade do século XX. A complexidade perante a 

harmonia e entendimento entre os movimentos de libertação, nas vésperas da independência, 

obrigaram a uma emigração massiva de portugueses e angolanos. Muitos deles asseguravam 

o tecido intelectual e alguns eram quadros profissionalmente capazes para assegurar o sector 

da educação e outros ramos de desenvolvimento do país.  

Angola, em 1975, apresentava um quadro dramático da situação sócio - educativa. Com a 

proclamação da independência em 1975, o governo opta por um novo Sistema de Educação 

e Ensino de inspiração socialista, caracterizado essencialmente por uma maior oportunidade 

de acesso à educação e à continuidade de estudos, pela gratuitidade do ensino e do 

aperfeiçoamento permanente do pessoal docente. O país era liderado por um novo governo e 

enfrentava um importante desafio, a formação de novos quadros, sobretudo de professores, 

mas, também, em outras áreas, com o objectivo de garantir uma reconstrução mais rápida e 

segura da sociedade, o que significava proporcionar um nível de escolaridade à população e 

melhorar o nível cultural face ao desafio dos princípios da educação socialista.  

No período de 1976 a 2009 (conforme os inúmeros protocolos de cooperação internacional), 

o governo recorreu à acção diplomática para responder à gritante situação de explosão 

escolar, devido à falta de infra-estruturas, de corpo docente, de materiais escolares e de 

currículos eficientes. Dos estudos feitos nos diversos documentos de carácter diplomático 

entre Angola e alguns países, consta o estabelecimento de relações entre o Governo da 

Republica Popular de Angola e o Governo Revolucionário de Republica de Cuba, que a 15 

de Novembro de 1975, através do acordo que decidiu estabelecer relações diplomáticas, 

consulares, culturais e comerciais a nível da embaixada em Luanda. Estas acções 

diplomáticas marcavam, oficialmente, o princípio de relações entre Angola e Cuba, cujas 

bases assentavam nos princípios do marxismo-leninismo e do internacionalismo proletário, 

segundo a Comunicação para o Estabelecimento de Relações entre o Governo da República 

Popular de Angola e o Governo da República de Cuba de 15 de Novembro de 1975 feitos 

em Luanda.   

Uma das tarefas prioritárias, na constituição do I Governo, foi a do sector educativo. 

Designado por Ministério da Educação e Cultura, essa instituição, dirigida por António 
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Jacinto, Ministro da Educação (1976), tinha a responsabilidade de executar e incrementar a 

política educacional. Posteriormente, esse ministério umas vezes associado à Cultura (2000, 

2001, 2004), designava-se por Ministério da Educação e Cultura, outras vezes sozinho 

(1991, 1992, 1996,), designando-se por Ministério da Educação. Alterações que se basearam 

nas mudanças de estratégias políticas do governo central angolano para esses sectores.  

Nos estudos efectuados em vários protocolos diplomáticos compreendemos que, constava na 

agenda do governo angolano a recuperação da economia, e que esta passava pelos esforços 

da recuperação de uma formação rápida e massiva de quadros, política, científica e 

tecnicamente capazes. Essa tarefa tem sido transparente em diversos acordos de cooperação 

internacionais, que visavam o intercâmbio de pessoas e conhecimentos. Assim, ao mesmo 

tempo que se observavam os técnicos estrangeiros (preferencialmente dos países socialistas), 

a trabalharem nas empresas industriais agrícolas, turismo e outros, assistia-se ao envio para 

vários países, de cidadãos angolanos a fim de fazerem a sua especialização nos mais 

variados domínios, conforme consta do protocolo da II Sessão da Comissão Mista Angolano 

- Búlgara de Colaboração Económico e Científico - Técnico.  

A educação era uma preocupação do governo, mas assistia-se a um clima de conflito armado 

dentro do país, alimentado por forças externas que dividiam o mundo em dois grandes 

blocos mundiais: o sistema socialista e o sistema capitalista. Esta situação esvaziava o 

investimento no sector educacional e, de um modo geral, do desenvolvimento humano, e 

muitos dos recursos financeiros não foram canalizados para sustentar a educação. Deste 

modo, os governos socialistas entre eles, de Cuba e Bulgária, prestavam apoio entre outros, 

o sector de educação, com destaque para a Republica de Cuba que albergou um elevado 

número estudantes (bolseiros) no seu território e, por outro lado, Angola recebeu um número 

considerado de docentes cubanos (Protocolo, 1988). O Protocolo da II Sessão da Comissão 

Mista Intergovernamental Angolana Cubana de Colaboração Económico e Científico 

Técnico reflecte esta evidência e também podemos  verificamos que dos protocolos 

estudados entre 1975 a 2009 a República de Cuba possuía 42 protocolos no domínio da 

educação enquanto que a República da Bulgária, tinha apenas 9 protocolos sobre a 

educação.  

A política educativa foi definida e aprovada em 1977, quando se realizou o Iº Congresso do 

MPLA7. Acto e data que marcam a sua transformação em Partido do Trabalho como força 

                                                 
7 Segundo René Pélissier “no inicio de 1956 (ou talvez de 1953) apareceu um novo partido: o Partido da Luta 
Unida dos Africanos de Angola (PLUA), que reuniu os jovens marxistas do Partido Comunista Angolano, do 
qual parece ter dependido, sendo por ele controlado. O Partido da Luta Unida teve uma curta existência 
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política dirigente do país, que tinha como objectivo responder às necessidades que o País 

enfrentava na consolidação da Independência Nacional nos domínios político, económico e 

social. Ainda considerado como um acto especial em toda a história desta organização, pelo 

facto que foram realizadas transformações profundas em todos os domínios da vida da 

sociedade angolana, com vista à criação das bases materiais e técnicas do socialismo 

(MPLA/PT, 1980:03).  

No que diz respeito à concretização do novo sistema de educação e ensino, aprovado pelo I 

Congresso do MPLA, foi feita um balanço das actividades do sector da Educação e Ensino 

no triénio 1978/80. Esse balanço demonstrou que a aplicação do novo sistema educativo foi 

acompanhada de naturais e previsíveis dificuldades dentro dos condicionalismos gerais da 

vida nacional, tendo salientado os pontos critico: a inadequação entre as estruturas orgânicas 

então existentes no Ministério da Educação e a necessária para pôr em execução o novo 

sistema; carência de estruturas físicas e de meios técnicos, materiais e humanos, em 

quantidade e qualidade para fazer face à explosão escolar verificada; e a falta de 

interiorização e consequente incompreensão para a importância do ensino, por parte de 

algumas camadas da população e de diversos sectores da vida nacional que deveriam apoiar 

e comparticipar na aplicação do novo sistema (idem, 1980:113).    

No I Congresso Extraordinário do MPLA, em 1980, foram traçadas as orientações mestras 

do desenvolvimento económico e social da República Popular de Angola para a década de 

oitenta e para o quinquénio 1981-1985. Aí se concluíu que “os Ministérios e Secretárias de 

Estados deveriam dar prioridade (…) à formação de quadros na educação (…). Para o 

desenvolvimento social e a elevação do nível de vida do povo, o campo de educação e 

ensino foram reafirmados, mantidos os Princípios de Base para a Reformulação do Sistema 

de Educação e Ensino, tendo o I Congresso recomendado, ao Ministério da Educação, a 

elaboração e apresentação, no primeiro trimestre de 1981, um projecto de Lei Geral da 

Escolaridade” (idem, 1980:114). Foram marcadas essencialmente pelos princípios de 

igualdade de oportunidades no acesso à escola e à continuação de estudos, da gratuitidade, 

no seu sentido mais amplo uma vez que inicialmente, nem o estudante, nem o seu agregado 

familiar pagavam quaisquer despesas com a educação. No ensino obrigatório, o material 

didáctico não era pago, vigorava a laicidade do ensino, acordadas nos princípios 

consubstanciados no sistema de educação da RPA, implementado a partir de 1978.  

                                                                                                                                                      
enquanto organização autónoma, pois, em Dezembro de 1956, uniu-se a outras organizações clandestinas 
menos conhecidas, para formar o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) (Wheeler e Pélissier, 
2009:237).      
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O Ministério da Educação teve a responsabilidade de levar a cabo uma enorme tarefa: a da 

formação de adultos nos centros e escolas dependentes dos vários sectores, incluindo o das 

Forças Armadas Popular de Libertação de Angola (F.A.P.L.A), segundo as orientações 

fundamentais para o desenvolvimento económico-social do MPLA (idem, pag. 117). Essas 

tarefas baseavam-se na orientação didáctico metodológica e controlo do ensino a ministrar; 

na elaboração e publicação de planos de estudos, currículos, programas, manuais, textos de 

apoio e outros meios de ensino para o corpo docente e discente, no que respeita às 

disciplinas de formação geral; e na formação dos professores, através de reciclagem, 

seminários e programas de superação.  

Em suma, o MPLA, era, à época o órgão directivo de toda a orientação política educacional, 

em Angola, cabendo ao Ministério da Educação a execução dessas políticas traçadas em 

todas as áreas, de ensino de base regular, especial, Formação de Adultos, Médio, Pré-

Universitário, Escolas Provisórias, Superior Formação de Quadros para o Ensino e outros.  

As directivas do programa do MPLA constituíram linhas mestras para a institucionalização 

da primeira reforma educativa em 1978. A missão foi reservada ao Ministério da Educação 

para formar e construir uma sociedade angolana com o modelo socialista. A formação era 

para benefício de toda a população, com o objectivo de atribuir uma instrução capaz de 

transformar a vida e o meio em que vive. Depois de treze anos, constatou-se a permanência 

do insucesso escolar. As causas da implementação prática, deste facto, constituíram os 

fundamentos teóricos que condicionaram a necessidade de uma nova reforma educativa com 

o propósito de corrigir as insuficiências da antiga reforma.   

O resultado de um amplo estudo diagnóstico, sobre o sistema educativo aberto em 1978, 

realizado em 1986, apontava para que em 1991 cuidasse da necessidade de melhorar o 

sistema educativo, com modificações desde a raiz, devido à deficiências constatadas. A 

presente constatação deixava clara a realidade do referido ensino. Traduzia “insuficiência do 

sistema educativo e recomendava a tomada de medidas que visavam atenuar os 

desequilíbrios existentes e projectar um outro” (MED, 1991:28). Todavia no sistema 

educativo angolano, a forma como foram organizados os conteúdos e os mecanismos de 

gestão e administração adoptados, nem sempre permitiam medir efectivamente os passos 

marcados em direcção ao objectivo traçado, seja por deficiências organizativas, seja por 

insuficiência de recurso, ou ainda por incapacidade de estender os serviços educativos a todo 

o território nacional.  
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Na entrevista a René Holenstein8, Joseph Ki-Zerbo9, ressaltava uma passagem no livro 

Éduquer ou Périr a seguinte: «A educação escolar surge como um quisto exógeno, um 

tumor maligno no corpo social. Efectivamente, o sistema educativo actual das sociedades 

africanas não está apenas em atraso em relação ao dos países industrializados; está sobretudo 

em contradição com as necessidades vitais, alimentares e elementares das referidas 

sociedades». (Ki-Zerbo, 2006:157) Quer dizer que a educação, como sistema, não deve estar 

disassociado das bases culturais de um povo, pois ela deve passar por um estudo da 

realidade do tecido social educativo de uma região e os currículos serem construídos 

considerando todos esses elementos, tais como, fundamentalmente, a língua, os hábitos e os 

costumes e sobretudo incluir os aspectos positivos da tradição e inseri-los no sistema 

educativo. Assim, estará a modernizar a educação sem desvincular-se na totalidade dos 

valores educativos tradicionais locais.  

Questionado sobre a razão do sistema educativo da sociedade africana não corresponder ás 

necessidades das mesmas sociedades, e sobre a importância da educação, como utensílio, 

que permite desenvolver o potencial humano de África, Ki-Zerbo, afirmava que: «A 

educação deve ser considerada como o coração do desenvolvimento. Hoje, isso justifica 

tanto mais porquanto o principal investimento é o da inteligência, da matéria cinzenta. Mais 

do que nunca, a educação e o desenvolvimento devem ser postos em equação, na condição 

de tratar-se de uma educação adaptada. (…) será necessário transformar a educação e não 

apenas aumentar o número de escolas mantendo os conteúdos e as estruturas actuais. (…) 

Sem uma verdadeira educação africana, não há nada a esperar (idem, p.157).  

Analisando sob outro prisma, Ki-zerbo queria mostrar que mudando os programas, estaria a 

mudar os currículos, logo, muda-se a escola que se pretende para o estilo da sociedade 

«africana» contemporânea. Podemos aproveitar alguns ensinamentos que este célere 

africanista oferece pelo percurso das suas obras. O seu contributo nas questões africanas 

começou a partir de 1960, após ele próprio ter regressado, no ano de 1958, ao Burkina Faso. 

Uma das suas tarefas foi ter começado por mudar o conteúdo dos programas de história, 

com o objectivo de produzir manuais escolares da história africana. 

 
                                                 
8 Doutorado em História, vive há muitos anos em Uagadugu (Burkina Faso) onde se tem especializado em 
questões de desenvolvimento (Ki-Zerbo, 2006:capa).  
9 É um africanista e historiador célebre, natural de Toma, Burkina Faso (21/06/1922 - 04/12/2006). 
Testemunha privilegiada de uma grande parte da história africana do século XX. Contribuiu com os seus 
saberes na elaboração da História Geral da África para dar a conhecer a história mundial a partir de uma 
perspectiva africana tendo sido membro do Comité Científico pela UNESCO. Foi também director do primeiro 
volume, Metodologia e pré-história da África lançado em 1981. Recuperado em 25 de Junho, 2010, de 
http://www.fflch.usp.br/eventos/epog/textos/Muryatan%20Santana%20Barbosa.pdf. 
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Em Angola, após a proclamação da independência nacional, definiu-se o modelo socialista 

com a implantação da primeira reforma educativa o que representava um modelo imitado de 

sistemas educativos dos países socialistas. Na organização, o sistema educativo era 

dominado por uma perspectiva socialista da educação a partir da construção dos currículos, 

organização das escolas, relações pessoais e relações de trabalho, sendo que abrangia todo o 

ensino nacional. Em 1991, na Mesa Redonda sobre Educação para Todos realizado em 

Luanda pelo Ministério da Educação, identificaram-se várias insuficiências, contudo uma 

das prioridades discutidas foi a recuperação das línguas africanas (nacionais) no sistema de 

ensino, com o intuito de, no futuro, se resgatar o passado histórico (MED, 1991:140). 

Certamente, podemos enquadrar nesta visão as perspectivas africanas da educação do 

historiador Josefh Ki-Zerbo.   

As mudanças operadas no cenário político mundial nos anos 80 e 90, encetado pela antiga 

URSS, terão determinado que Estado angolano desenvolvesse alterações profundas que 

negassem as tendências do sistema de ensino adoptado após a independência. O período 

conturbado de guerra no país levou, no contexto educacional, a uma crise em todos os 

domínios de ensino, na aprendizagem, no excesso de jovens fora do sistema, na falta de 

infra-estruturas, falta de professores, inadequação do currículos, e outros como no acesso e 

na qualidade, sendo mais grave no domínio da educação básica e da formação média. Neste 

domínio, através de discursos políticos nomeadamente, na mensagem de Ano Novo, de 31 

de Dezembro de 1996, o chefe do governo reconhecia o estado predominante da situação 

social no país (Ministério da Comunicação Social, 1996:8-10). A situação social era 

caracterizada pela transição da guerra para paz, da economia centralizada para a economia 

do mercado e a educação passava a ser um dos sectores prioritário da acção governativa 

(idem, p.9-10). Aproximava-se uma era de maior atenção para as questões da educação no 

país.      

Em 1999, o governo angolano adopta medidas e acções estratégicas para saída da crise 

educacional, impondo assim a urgente tomada de medidas de fundo para a inversão da 

situação que se vivia, onde a taxa líquida de escolarização dos cidadãos apresentava índices 

muito baixos.  

 

1.3- Educação angolana e cooperação internacional  

 

O primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto (1922-1979), arquitectou a solução para o 

sector da educação quando demonstrava com acções diplomáticas, que o país necessitava de 



  

48 
 

ajuda de técnicos, tendo o Estado estabelecido protocolo de cooperação com Cuba e outros 

países socialistas e africanos progressistas. Esta solução foi um longo processo que mereceu 

atenção durante o processo de descolonização. Foi compreendida como uma questão de 

solução imediata, perante um quadro que se pretendia para a conquista de um país próspero. 

A sociedade angolana necessitava de pessoas letradas, capazes de construir um país que 

tentava seguir as bases de uma teoria de desenvolvimento social comum, revelada para o 

bem-estar de todos os cidadãos.  

As relações diplomáticas, consulares, culturais e comerciais iniciaram oficialmente a 15 de 

Novembro de 1975, na altura em que foram estabelecidos acordos com Cuba, que 

reconheciam a disposição de ambas as parte para o efeito pretendido (Comunicação, 1975). 

O Acordo Especial de Colaboração, entre o Ministério da Educação da Republica Popular de 

Angola e o Ministério da Educação da República de Cuba, a 5 de Dezembro de 1976, 

confiava as primeiras acções políticas e diplomáticas a favor da educação em Angola. 

Fortificava a realização de estudos técnicos que permitiam um conhecimento integral da 

situação, no sector da educação, com a finalidade de determinar as suas necessidades; o 

assessoramento de técnicos cubanos às diversas dependências do Ministério de Educação 

angolano, inclusive nas províncias; o envio de professores cubanos para trabalhar nas 

escolas de formação de professores primários e no aperfeiçoamento e preparação dos 

professores que dariam aulas nas referidas escolas (Acordo Especial, 1976). Até 1976, 

prestou serviços de colaboração, na R.P.A, uma Missão Educacional cubana de 20 membros. 

Nos períodos seguintes, a prestação de serviços revelou-se com o crescimento de técnicos 

Cubanos, destacando assessores para várias áreas do ministério da educação de Angola, 

como o Ministro que era representado pelo chefe da missão educacional cubana, na R.P.A., 

também, para a Alfabetização, Educação Primária, Educação Secundária, Educação Média e 

ainda, para a Formação do Pessoal Docente, Educação Técnica, Matemática, Física, 

Química e Biologia. No mesmo âmbito, foram enviados professores cubanos para contribuir 

no desenvolvimento da formação de professores primários, para trabalhar na organização e 

no funcionamento de escolas que teriam a missão de reciclar e aperfeiçoar professores que 

trabalhariam num futuro imediato, isto é, a partir do ano lectivo de 1978-1979 nas escolas de 

formação de professores primário. Por outro lado, eram enviados vários dirigentes, técnicos 

e professores, afectos ao Ministério da Educação de Angola, a Cuba para aperfeiçoamento 

(idem, 1976).  

Em 1977, ambos os países (Angola e Cuba) subscreveram os Acordos Especiais sobre o 

Programa de Colaboração para 1978 em várias áreas, incluindo a educação. Foram 
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estabelecidos acordos para o envio de 4.800 jovens estudantes entre os 11 e os 15 anos da 4ª, 

5ª e 6ª classe que seriam mandados para a República de Cuba em períodos faseados. Do 

número total de estudantes, 820 seriam enviados em Novembro de 1977, 1.200 em Agosto 

1978 e os restantes, num total de 2780 em 1980 (Angola/MIREX, 1978).  

Como observamos, estava mais que evidente que o governo se deparava com um enorme 

problema no sector da educação e que encontrava nos países como Cuba, Bulgária, entre 

outros, cuja relação era saudável, a solução para minimizar a dificuldade, quer fosse na 

formação de jovens, como na aquisição de docentes e outros técnicos do sector educacional 

em Angola. Muitas destas crianças desenvolviam os seus estudos nesse país, desde o ensino 

primário ao superior, regressando ao país prontos para desenvolver as actividades 

profissionais dentro das áreas em que tinham sido diplomados. 

 Em 1977, Angola e Bulgária assinavam acordos de cooperação, com validade de cinco 

anos, com prorrogação automática por igual período desde que nenhuma das partes os 

denunciasse. Entre outros assuntos, esses acordos baseavam-se em intercâmbio de 

experiências nos domínios da ciência, da cultura, da educação, da literatura. Tinham como 

objectivos, ampliar as relações culturais entre as respectivas universidades, outros 

estabelecimentos de ensino superior e os institutos de investigação científica; facilitar o 

intercâmbio de visitas entre as pessoas do campo das ciências, da cultura e educação e das 

actividades artísticas. Desses acordos, foi ainda estipulada a concessão de bolsas de estudos 

e facilitaram, na medida das suas possibilidades, o ensino da cultura, literatura, história e 

geografia dos seus países a partir dos estabelecimentos de ensino e dos institutos de 

investigação científica (Acordo, 1977). As relações definiam ainda intercâmbio de livros, 

jornais, publicações de carácter científico e cultural, materiais sobre a educação (idem, 

1977). Para legitimar todo o processo de desenvolvimento da cooperação no domínio da 

educação, os governos decidiram assinar um Acordo de reconhecimento de equivalência dos 

diplomas e certificados emitidos pelos estabelecimentos de ensino nos dois países. Essa 

acção protocolar atribuía direito de exercício das profissões, no território da outra parte, para 

as quais se encontram habilitados pelos diplomas e certificados emitidos nos países de 

origem, e também o direito de prosseguir os seus estudos (idem, 1977).  

Os dados antes expostos ilustram apenas dois países, do então sistema socialista mundial, 

que estabeleceram relações diplomáticas com Angola. Mas existiram mais países como o 

Brasil e Portugal e outros ainda que, de igual modo, fortaleceram os laços comuns de 

amizade e cooperação com Angola. Porém desde a proclamação da independência de 

Angola ao 11 de Novembro de 1975 até a realização do I Congresso do MPLA em 1977 
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foram recolhidas alguns documentos de cooperação diplomática que retratam os variados 

acordos, protocolos, programas e memorandos, entre a República de Cuba, da Bulgária, do 

Brasil e de Portugal, que entre eles observaram-se ter sido estabelecidas acordos no domínio 

da educação apenas com dois países sendo Cuba e Bulgária. Os restantes países como Brasil 

e Portugal do qual também estudamos, as celebrações de acordos protocolares na área da 

educação verificaram-se depois do I Congresso do MPLA, em 1977.   

Depois da realização do I Congresso do MPLA, foram tomadas várias acções, a nível 

diplomático para responder às demandas no sector da educação. Foi assim que, dos países 

em estudo, com os quais Angola desenvolvia laços de cooperação em educação, foram 

assinados de 1978 a 1995 vários Acordos Especiais de colaboração com a República de 

Cuba, sobre educação para o ensino básico, superior, e educação física escolar (Acta, 1978). 

Foram ainda estabelecidos, acordos com vista à colaboração e assessoria com vista à 

formação de quadros para educadores de círculos infantis e directores de centros infantis 

(Acordo, 1978); formação de quadros para professores e professores superiores de educação 

física (Acordo Especial, 1978); formação de quadros nos domínios de artes plásticas, dança, 

teatro e música (Acordo Especial, 1979); assessoria metodológica e formação de novos 

professores angolanos; intercâmbio de informação no domínio das investigações históricas, 

musicais e folclóricas (Protocolo, 1986); bolsas de estudos para formação completa e cursos 

de aperfeiçoamento profissional; bolsas de formação integral ao nível médio e superior, para 

os alunos bolseiros que estudam na Ilha da Juventude10 em Cuba. Promoveram-se 

intercâmbio de programas e livros de textos e publicações pedagógicas utilizadas nos 

centros docentes dos distintos níveis de ensino de ambos os países; promoveu-se o 

intercâmbio de dados e informações de carácter histórico, geográfico e socioeconómico 

sobre os respectivos países, para inclusão nos livros de textos de uma das partes (Programa, 

1988). Ao nível do Ensino Superior, estabeleceram intercâmbio de publicações, livros e 

materiais de carácter científico e docente – metodológico (Acuerdo Especial, 1978). Estes 

documentos diplomáticos servem de indicadores e notamos durante todos estes anos a 

atenção do Governo angolano em desenvolver a preparação de quadros em todos os 

domínios da reconstrução nacional, inclusive no ano de 1979 foi proclamado como o «Ano 

da Formação de Quadros».  

Das orientações de carácter geral saídas do I Congresso Extraordinário do M.P.L.A., para o 

empreendimento do ministério da educação, mencionava “a formação de professores 

                                                 
10 Uma localidade situada ao Sul de Cuba e que estudam muitos estudantes africanos entre eles, angolanos. 
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necessários ao ensino e a criar as condições que permitam o recurso mais amplo à 

contratação de professores estrangeiros” (MPLA/PT, 1980:119), através das relações com 

outros países no domínio da colaboração diplomática sobre a educação. As orientações 

abordavam na alínea a) melhorar a qualidade do ensino, melhorando os factores que para tal 

contribuem (formação de professores, programas, textos de estudo, organização escolar, 

estrutura físicas, material escolar, apetrechamento técnico-científico e didáctico); na alínea 

b) podemos ler o seguinte: melhorar o corpo docente, em quantidade e qualidade, através da 

contratação de professores estrangeiros e da formação e superação constante dos professores 

angolanos; e, na alínea c): dar particular atenção à necessidade de criar os indispensáveis 

estímulos para a instituição de um corpo docente angolano para os ensinos médio e superior 

(idem, p.119). Nesta base, todas as actividades diplomáticas, como os acordos e protocolos, 

constavam das orientações do Estado.   

Como já referimos, outro país com a qual Angola estabeleceu relações diplomáticas foi a 

República da Bulgária que registou poucas acções diplomáticas no domínio da formação e 

educação. Com este país, a escolha de cooperação no sector da educação foi para a formação 

de quadros para a área da agricultura, saúde e outros sectores afins, sendo que algumas 

dessas formações constituíam num aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores dos 

sectores respectivos. No domínio da ciência e educação, foram registados acordos de envio 

de professores búlgaros para Angola. Foram dinamizados o intercâmbio de missões, 

informações, documentação e outros materiais escolares entre os dois países; a troca de 

experiências da Universidade de Angola, do Ensino Técnico Profissional, da Educação 

Física e Desporto Escolar, do Ensino Especial sobretudo para deficientes visuais. 

Relativamente à Ciência e Educação, acordaram trocar planos e programas docentes, 

publicações científicas, documentos e revistas, edições periódicas e informações no âmbito 

da educação; envio de professores e especialistas búlgaros; troca de experiências sobre o 

sistema educacional da Bulgária; concessão de bolsas de estudos para cidadãos angolanos na 

Bulgária. Acordaram ainda, estudar as possibilidades de se alargarem as relações directas de 

cooperação; receber professores e especialistas para leccionar nos estabelecimentos do 

ensino médio e superior da RPA; e a concessão de bolsas de estudos para cidadãos 

angolanos. Na Educação Física e Desporto acordaram contribuir para o seu 

desenvolvimento.  

Em Angola, a enorme necessidade de melhoria de tarefas, no sector de formação e ensino, 

criou a necessidade de melhorar o tratamento dos assuntos relacionados com os docentes e 

os discentes, quer fosse em Cuba como em Angola sobretudo no que se refere ao 
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recrutamento. Ainda solicitaram a criação de um Instituto Médio de Ciências de Educação 

na República de Cuba e a criação de uma Subcomissão da Educação, para acompanhamento 

mais detalhado no domínio da formação de quadros. Em 1995, o quadro das disposições 

diplomáticas foram reduzidas. As partes que subscreveram o Protocolo de Cooperação 

Educativa e Científica para 1996-1998 não realizaram as acções previstas, pelo facto de não 

terem chegado a um consenso. Esta situação foi causada principalmente pelas condições 

financeiras e os reflexos de um novo momento histórico angolano, especifica a disposição 

de redução na cooperação estrangeira, no ensino secundário em Angola. Ao nível do ensino 

superior a questão foi ligeiramente semelhante (Memorando, 1995). O clima político 

mundial afectou estes dois países e a crise de estabilidade política dos antigos países 

socialistas de certo modo criava expectativas e afectava as projecções diplomáticas.  

 Não foi apenas com os países socialistas que a República Popular de Angola realizou 

relações de cooperação. Também com a antiga potência colonizadora foram realizadas 

acordos para o aprofundamento do processo de análise e reestruturação do sistema 

educativo. Por parte de Portugal, a cooperação centrou-se entre outros, nos domínios da 

análise e reestruturação dos currículos do ensino básico e secundário, no princípio e métodos 

da formação de professores a todos os níveis, no desenvolvimento dos manuais e materiais 

escolares e na reformulação do ensino superior politécnico e universitário, nomeadamente 

no âmbito da economia, gestão, medicina, ciências da educação, formação de quadros 

administrativos, bem como na sequência do projecto de Ensino e Desenvolvimento da 

Informática – EDDI (Protocolo Adicional, 1987).  

Com o Brasil, as relações de cooperação, no domínio da educação começam em 1980 altura 

em que se procede à profunda alteração da lei fundamental referente à organização do 

Estado angolano desde a independência. Neste clima, o governo brasileiro e o governo 

angolano promoveram a cooperação nos domínios da educação e da ciência, designadamente 

na concessão de bolsas de estudos; intercâmbios de investigadores e especialistas: escritores, 

historiadores, artistas, professores e outros; e a cooperação entre universidades, instituições 

do ensino superior, museus, bibliotecas, instituições científicas e outros. Promoveram ainda 

a transmissão, em publicações de divulgação ou de carácter científico, dos conhecimentos 

históricos, dos valores culturais na base da documentação trocada para o efeito. Do mesmo 

modo, formularam programas de intercâmbio cultural e educacional (Acordo, 1982).  

Os anos seguintes serviram para estabelecer programas de trabalho no domínio da ciência e 

tecnologia, promovendo a participação de cientistas e pesquisadores dos dois países. O 

programa tinha como objectivo contribuir para a ascensão da capacidade científico-
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tecnológica de ambos os países; nas ciências humanas e sociais em especial promover 

estudos sobre estados nacionais, políticas públicas, relações de poder, estudos de 

comunidades, planeamento económico, religiosidade, laços de identidade, línguas e 

multiculturalidade; planeamento, especialmente na elaboração de programas e projectos 

nacionais na área de ciência e tecnologia. O programa de formação em Pós-graduação, entre 

outras, nas áreas de ciências humanas e sociais, visava incentivar a participação de nacionais 

angolanos em cursos de pós-graduação por meio de concessão de bolsas. Fortaleceram o 

ensino da ciência nas redes públicas de ensino fundamental (base), médio e superior, a partir 

do acompanhamento da implementação do projecto prioritário do Ministério da Ciência e 

Tecnologia do Brasil (MCT), denominado «Ciência nas Escolas» (Programa, 2003). 

No 1º semestre de 2004, projectou-se um curso piloto para o aprimoramento da formação 

inicial de professores, em exercício aberto a docentes angolanos do ensino primário e dos 

cursos secundários de formação de docentes. Analisaram ambas as experiências nacionais 

em reforma curricular, tendo em conta as urgências do novo sistema de educação em 

implementação pelo governo de Angola (Memorando, 2003). 

Ainda no quadro da implementação da segunda reforma educativa, com o Brasil ajustaram 

implementar o projecto “Escola de Todos” em que visavam subsidiar a prática docente para 

o uso e emprego do sistema Braille Integral, do Código Matemático Unificado, da 

Orientação e Mobilidade e Actividades da Vida Diária, do ensino da língua gestual 

portuguesa para alunos com deficiências auditivas e ou surdos e do desenvolvimento de 

actividades que trabalhem os processos mentais. Propiciaram a organização de recursos 

técnicos, didácticos e pedagógicos específicos e apoiaram tecnicamente a organização de 

serviços de atendimento educacional, especializado no sistema educacional angolano; 

ofereceram formação contínua, para os professores em serviço/contexto de trabalho, para 

promover o atendimento a alunos com deficiência visual, auditiva, mental, Síndrome de 

Down e transtornos invasivos do desenvolvimento (Ajuste, 2007). 

No âmbito da região Austral, Angola faz parte da (Southern Africa Development Co-

ordination Conference SADCC ou Conferência para o Desenvolvimento da África Austral), 

desde 1980. Uma organização regional criada com o objectivo de desenvolver os países da 

zona. A instabilidade vivida em Angola afectava os países vizinhos e esta organização 

empenhava-se sobretudo nos projectos de desenvolvimento económico e social. Quando foi 

formada, a tarefa estratégica desta organização consistia em tratar de assuntos políticos, 

económicos e culturais. A independência política e a paz na região eram os principais 

objectivos da comunidade. As questões económicas e sociais eram analisadas numa 
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perspectiva integrada que passava pela independência do Zimbabwe, da Namíbia e da 

mudança do regime político na África do Sul. Porém, para se alcançar o desenvolvimento 

económico da região, era necessário o tratamento das questões ligadas ao desenvolvimento 

humano. Nos primeiros anos da existência da comunidade, nada consta relativamente a 

questões ligadas à área do desenvolvimento humano o que, de certo modo, implicaria 

abordar assuntos relacionados com a educação (RISDP, (s/d). 

A mudança política verificada no mundo, marcada pela queda do muro de Berlim inserida 

nas reformas de 1989 na chamada «Perestroika» de Mikaill Gobartchov – (antigo secretário-

geral do partido comunista da União Soviética), conduziu ao enfraquecimento das fusões 

entre os dois sistemas políticos opostos (socialista e capitalista). No continente africano, os 

anseios da ONU em ver cumprida a eliminação do regime racista da África do Sul, 

conhecem um novo período de tranquilidade relativa na região. Estes acontecimentos 

produziram a mudança no sistema político em Angola que, consequentemente, marcou 

também a mudança na política de ensino no país (idem, RISDP).  

Angola retoma novos acordos diplomáticos após a Segunda República de 1992. Embora a 

situação regional da África Austral levasse a um envolvimento de questão internacional. A 

República de Cuba manteve sempre as boas relações de cooperação no sector da educação 

com a República de Angola e foi dos países mais favorecidos (entre Bulgária, Portugal e 

Brasil) na relação diplomática de colaboração com Angola na esfera da educação, realçando-

se, a inclusão do destacamento pedagógico internacionalista “Che Guevara”. Este último 

facto foi destacado na Análise efectuada em 1980 ao cumprimento ao Acordo celebrado 

durante a II Sessão da Comissão Mista da República de Angola e da República de Cuba, em 

que se descreve a positiva cooperação no sector da educação e o esforço realizado por Cuba 

neste domínio, relativamente a dificuldade de transportes para os locais de trabalho, facto 

que terá afectado o conteúdo de trabalho de cooperantes cubanos durante o período escolar 

(Angola MIREX, 1980). 

A formação e a educação, como principal factor do desenvolvimento, continuam a ser um 

dos sectores prioritários da acção governativa do Estado angolano na II República, mas 

desta vez com realizações a concretizar. A educação, considerada a chave das 

transformações sociais e económicas, é reconhecida pelos seus efeitos no desenvolvimento 

de uma sociedade. O país passa pela melhoria do ensino, do conteúdo das matérias 

ministradas, das suas condições técnicas e materiais, do seu corpo docente e é considerada 

uma necessidade de sério investimento no sector (M.C.S.;1996:10). Embora a II República 

em Angola já o tivesse implantado, o processo de transformação de ensino foi identificado 
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antes e tornou-se um assunto que tem vindo aprimorar-se desde as últimas décadas do ano 

de 1980. Para adoptar a nova realidade de ensino, são necessários recursos funcionais para 

construir um novo corpo teórico. Esta tarefa incide sobretudo na política educativa em todas 

as áreas com particular realce nas áreas das ciências sociais. As Ciências da Educação são na 

realidade dinâmica como qualquer outra ciência e esta dinâmica deve também actuar nos 

conteúdos planificados e nas finalidades da formação do homem. Em Angola, «para 

estabelecer o sistema de educação, deverá ser actualizado o sistema de educação e ensino 

vigente, procurando-se a sua íntima relação com as necessidades decorrentes do 

desenvolvimento económico e social e, fazendo incidir o principal esforço nos ramos 

directamente aplicáveis ao sector produtivo» (idem, M.C.S., p.10).   

Com isso, o sistema de ensino estatal continuava gratuito, embora não atingisse toda a 

população, sobretudo pela falta de escolas suficientes. Eliminava-se a excessiva carga 

ideológica nos níveis de ensino, e sobretudo na formação de professores.  

O factor educação evoluía na perspectiva de uma reforma acompanhando as dinâmicas do 

mundo educacional, na medida em que ao nível interno estavam a ser desenvolvidos estudos 

como, por exemplo, as revisões dos programas, e, por outro lado, aplicavam-se as decisões 

da Mesa Redonda Sobre Educação para Todos em processo de investigação científica. 

Aumentava a participação de Angola em fóruns, onde tratavam essas questões, e tinham-se 

multiplicado quer nos protocolos diplomáticos, quer nas reuniões da SADC. Os protocolos 

de cooperação com a República de Cuba estavam assegurados com novos acordos de 

Cooperação Económica, Cientifica e Técnica (Protocolo, 1997) entre os dois governos. 

Sobre a educação, manifestaram a possibilidade de organizar cursos de curta duração 

financiados por Angola no domínio da inspecção escolar, ensino especial, actividades extra-

escolares, educação de adultos, formação e capacitação de pessoal docente angolano; troca 

de experiências nas áreas de inspecção escolar não superior, na avaliação do sistema 

educativo, na aprendizagem de alunos e na organização escolar, assim como na formação de 

quadros superiores e de pós-graduação. Na educação superior, a Universidade Agostinho 

Neto continua (1996-2009) a cooperar com Cuba no envio de professores cubanos para 

apoio e desenvolvimento à docência; nos programas de pós-graduação, mestrado e 

doutoramento; nos projectos de investigação nas áreas de interesse comum; e nos programas 

de intercâmbio em matéria de gestão universitária. 

A República de Cuba garante a continuidade da formação, nos centros docentes cubanos, 

dos bolseiros angolanos. Sobre a Cultura, acordaram ministrar aulas de dança, teatro, música 

e artes plásticas, ao nível médio profissional, a angolanos; cooperar na formação do pessoal 
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técnico angolano da Biblioteca Nacional de Angola e efectuar troca de material 

bibliográfico, de publicações em série, livros, e outros. Reactivaram a cooperação em 

investigação multidisciplinar entre o Centro de Antropologia de Cuba e o Museu de 

Antropologia de Angola. As relações de amizade, entre a República de Cuba e de Angola, 

eram estabelecidas em vários domínios e as relações sociais, especificamente nos domínios 

da educação e cultura, eram privilegiadas, pelo chefe da delegação angolana, António Burity 

da Silva, na altura Ministro da Educação e Cultura da Republica de Angola (Protocolo, 

2000).  

O Relatório do Desenvolvimento Humano, da Organização das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento da População – PNUD (2004-2006), ressalta níveis inferiores de índice de 

Desenvolvimento Humano em 2003 e subscreve que Angola detém um rácio de 0,38 no que 

se refere ao Índice da Educação. Este valor é dos mais reduzidos, tendo em conta a média 

verificada nos agregados da «África Subsariana» e de «Países em Desenvolvimento» que é 

de 0,56 e 0,70 respectivamente. Os dados obtidos, deste organismo internacional, refere a 

realidade num país que sempre viveu de instabilidade social causada por conflito armado. 

Por essa razão, várias realizações foram efectuadas nos distintos sectores do Estado 

angolano, sendo o da educação de extrema importância para o desenvolvimento Humano de 

Angola. Notamos que em 2000 Angola apresentava um quadro de desenvolvimento humano 

baixa (0,403) segundo o Programa das Nações Unidas para a População (PNUD), Relatório 

de Desenvolvimento Humano (2002:154-156); . Este quadro situa Angola do ponto de vista 

de Índice Desenvolvimento Humano (IDH) em relação aos seus diferentes parceiros, 

nomeadamente os da SADC, da CEAC (Comunidade dos Estados de África Central) e dos 

PALOP (Países da Língua Oficial Portuguesa). O IDH agrega vários indicadores, tais como 

a esperança de vida, educação, etc. Portanto, é uma posição de fraco desempenho. Assim, da 

comparação dos indicadores de desenvolvimento humano de Angola em relação aos países 

da região, ressalta uma posição pouco confortável (Objectivos, 2003:91). 

Segundo vários documentos oficiais, desde a proclamação da independência, têm sido 

realizadas actividades a partir da educação, sobretudo nos níveis primários e secundários a 

fim de constituir as bases para o avanço de elevados níveis de escolaridade e cultura. A 

aprovação da segunda reforma educativa (2001-…) veio dar uma modernidade nos assuntos 

da educação, de maneira que são visíveis as iniciativas no plano interno e externo para a 

organização e actualização do ensino.  

As experiências obtidas nas relações de amizade, com vários países, têm capacitado os 

angolanos na organização e funcionamento de diversos sectores da educação no próprio 
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país, em Angola. O Ministério da Educação intervém num conjunto de actividades que 

visam a criação de uma rede sólida de formadores nacionais. Esta actividade, que teve inicio 

em 2004, como formação de formadores no quadro da reforma educativa, tem como 

objectivo constituir o corpo de especialistas docentes que serão responsáveis pela 

administração de aulas de formação contínua aos professores, salvaguardando assim a 

melhoria do ensino no seu território. Desta maneira, privilegia a formação em serviço, a 

troca de melhores práticas, o desenvolvimento curricular e a avaliação de aprendizagens. O 

Plano Mestre de Formação de Professores em Angola (MED; PMFP, 2008-2015) é um 

documento que expressa as ambições e as aspirações do Governo da República de Angola 

relativamente à formação de professores competentes que garantam a prossecução dos 

compromissos do governo para com a criança angolana. Esse documento actua como um 

instrumento guia e de consulta na ausência da legislação para o efeito. 

Os factos afirmam que todos os feitos, em prol da implantação de um sistema de ensino ou 

uma política de ensino durante a I República, foram fruto da circunstância e realidades 

políticas e históricas que o país viveu. A sociedade angolana transportou experiências 

educativas que nada tinham a ver com o seu passado histórico. As escassas inovações no 

sector educacional serviram para reflectir sobre o estado do sector e produção de novas 

estratégias na organização educativa. A informação nos diversos documentos utilizados, 

justificam a prioridade que o sector da educação tinha nos diversos momentos históricos de 

Angola. Assim, é sublinhada uma certa insistência em continuar a apostar na educação e 

formação dos cidadãos apoiando-se na colaboração de vários países com os quais Angola 

estabelecia relações de amizade. É de reconhecer que este contributo possibilitou que o país 

contasse com recursos humanos angolanos capazes de administrar o país em vários sectores 

da vida profissional. Nas primeiras décadas da independência foi muito frequente 

observarem um elevado número de cooperantes no ensino, sobretudo dos chamados 

internacionalistas cubanos, que trabalhavam no ensino regular e que tinham como objectivo, 

transferir as suas experiências profissionais para os angolanos e contribuir para o 

desenvolvimento do país.  

As tarefas desenvolvidas, para o sector educativo no domínio da formação das pessoas, 

esperavam resultados mais visíveis dos que os que se verificara, os quais pouco se fazem 

sentir na vida afectiva, cultural e social do país. Os resultados que o antigo sistema 

educativo proporcionou a sociedade angolana, permitem fazer um estudo sobre a avaliação 

sistemática que envolveu técnicos angolanos e estrangeiros. Os resultados, sobre o impacto 

do sistema de ensino, eram vistos de modo claro, respectivamente pelos insucessos 
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escolares, isto na primeira reforma educativa. Todo esse processo da história da educação 

angolana, apresenta várias experiências que se reflectiram nos cuidados e no tratamento que 

foi tido aquando da segunda reforma educativa, numa lógica que tem em consideração que o 

tempo passado deve influenciar numa escola do presente. 
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2 – Organização do sistema educativo angolano 

 

A organização do sistema educativo orienta-se, por razões de ordem sociológica e política, 

para a promoção de capacidades e competências dos indivíduos, a partir dos diferentes 

níveis e modalidades de escolaridade e de diversas áreas académicas e profissionais. De 

algumas leituras feitas sobre a história da educação, ficamos com a ideia de que os povos 

africanos também herdaram uma experiência histórica de largo tempo relativamente à 

organização de sistemas educativos, que actualmente permanece. Os modelos europeus eram 

também aplicados em África. A liderança da potência colonial inglesa seguida da francesa, 

como possuidoras de maiores territórios coloniais, possibilitou também a expansão dos seus 

modelos de organização do sistema educativo em várias regiões de África. No caso 

específico de Angola, as experiências do sistema educativo português foram dominantes ao 

longo de várias décadas, sendo que as mesmas tiveram a sua inspiração organizacional no 

sistema educativo francês. Assim vigorava em Angola, segundo a trajectória da educação 

colonial, um sistema educativo de base portuguesa, com muito poucas adaptações 

organizativas à realidade angolana.  

São evidentes estes factos quando Ávila de Azevedo refere que “o Decreto nº 233, de 22 

Novembro de 1913 aparece bem expresso, o princípio que tem sempre norteado o ensino 

para indígenas nos últimos tempos: a formação literária, mas completada por um 

aprendizado profissional. (Na sua opinião) pretendeu-se, assim, evitar o perigo de uma 

escolaridade que transformasse os nativos em desadaptados sociais, como senhores de uma 

instrução que não fosse aproveitada no desenvolvimento da comunidade e da satisfação das 

suas exigências imediatas (Azevedo, 1958, p. 128)”. A política do ensino em Angola nestas 

épocas, limitou-se á aquisição da mão-de-obra qualificada e, por essa razão constituiu uma 

solução imediata a formação profissional, praticada em escolas rudimentares e mais tarde 

em escolas técnicas. Dos estudos feitos pouco consta, sobre a extensão do ensino primário e 

quase nada consta sobre o ensino para a formação de professores no sistema educativo 

português em Angola. De maneira que a formação literária para os indígenas era apenas para 

conhecimento de noções sobre a língua portuguesa e não abrangia aspectos culturais da 

maioria da população. Durante longos tempos, para citar Azevedo, (idem, p. 163) “havia 

dois sistemas separados de educação pública: um para europeus e assimilados e outros para 

os nativos não assimilados. (…) O chamado ensino rudimentar, e depois, com mais alguma 

propriedade, transformado em ensino de adaptação, não é mais do que um estádio de 

preparação, de trânsito das crianças indígenas para os outros graus da escolaridade nacional 
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onde são admitidos, desde que falem a língua portuguesa, condição básica da sua integração 

nos quadros da sociedade lusitana”. 

Após a independência em Angola removeu-se a antiga solução curricular portuguesa e foi 

elaborada uma nova organização do sistema educativo. Esta não beneficiou de continuidade 

e foi concebida com os ideais da educação socialista, em todos os níveis de ensino e para 

todos os angolanos, sem limitações. Porém, o insucesso tomava conta de todo o processo 

organizativo do sistema de educação, gerado pelos efeitos da falta de 

uma planificação de ensino mais eficiente, dos recursos materiais, humanos e financeiros, 

sendo estes últimos canalizados, na sua maioria, para os custos da guerra civil. No final de 

quase duas décadas após a independência, eram mais que suficientes as razões para mudar a 

organização que se apresentava insuficiente face aos novos desafios da história e da 

educação. 

Do ponto de vista técnico, o sistema educativo angolano afirma-se sustentado pelo 

cumprimento e avaliação da sua organização, planeamento e apetrechamento, sempre e 

quando necessário, com recursos humanos competentes, disponíveis e actuantes para a 

sociedade em que está inserido. Entretanto, podemos entender que o exercício de 

implementação de uma reforma educativa venha a preparar outra subsequente, respeitando-

se os critérios de continuidade e eficácia sistémica. A formação de professores constitui, 

numa organização educativa, uma questão muito importante, julgando-se permanente, para 

dar respostas às dificuldades do processo de actualização constante e continuado de ensino e 

aprendizagem. Por outro lado, outros recursos devem ser planeados e disponibilizados para 

se evitar a ruptura do processo. A permanente comunicação entre todos os intervenientes do 

processo de ensino aprendizagem poderá optimizar o próprio sistema de ensino, o que pode 

ser considerado positivo se considerarmos a esfera dos custos e financiamentos decorrentes 

de uma reforma educativa. 

Para tornar mais reflexiva a questão de planificação e apetrechamento da organização do 

sistema educativo em Angola, concordaria com Victor de Sá Machado, Administrador da 

Fundação Calouste Gulbenkian, em 1994, e antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros de 

Portugal, na seguinte afirmação: “todos os níveis de ensino ou plataformas educativas são 

essenciais e que o reforço a desenvolver, neste sector decisivo e prioritário de intervenção 

governativa, terá de ser global. A magnitude da tarefa é tanto maior quanto será porventura 

aqui que os países se encontram menos aparelhados, em termos de instrumentos físicos e de 

meios humanos, para lhe dar resposta” (cit. Matos, 1994: 166). 
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Neste capítulo iremos analisar as reformas educativas adoptadas em Angola no período após 

a independência, a saber: 1977 e 2001. A mesma centrar-se-á na organização escolar e 

curricular da educação escolar - níveis de ensino primário e secundário, deixando-se de fora 

o ensino superior, por razões de economia da presente dissertação – e na educação de 

adultos. 

 

 

2.1. A Reforma Educativa de 1977-1978 

 

As normas condutoras, que estabelecem as linhas legais do sistema educativo para o país, 

foram definidas e aprovadas no I Congresso do MPLA, realizado em 1977, e implementadas 

pelo Ministério da Educação a partir de 1978. 

Essas linhas legais do sistema educativo, também aprovadas e confirmadas pela Assembleia 

do Povo, vieram a ser implementadas em 1978. A Assembleia Popular é o órgão legislativo 

superior onde são aprovados todos os diplomas, incluindo os da educação, com base nos 

princípios legais que constavam da Lei Constitucional de 11 de 

Novembro de 1975. De recordar, que o sistema político, decorrente entre 1975 a 1991, era 

caracterizado por um mono - partidarismo e assente na teoria marxista-leninista. 

Neste contexto, a organização do sistema educacional, em Angola, assentava-se nos 

princípios de uma educação socialista, a qual serviu de principal inspiração ideológica para a 

primeira reforma educativa de 1977-1978. Desta forma, o ensino básico tornava-se 

obrigatório para todas as crianças. No entanto, a idade para iniciar a vida escolar era relativa 

e não foi alvo de expressivo rigor, visto ser, a população angolana, em sua maioria, 

constituída por camponeses, para os quais a escola não fazia parte das prioridades. 

Embora o sistema colonial tenha ajudado – em certa medida - a conservar esses ideais na 

atitude dos povos indígenas, este carácter faz parte da vida tradicional destes povos. 

Entretanto, muitas crianças ficaram fora do sistema de ensino por causa do analfabetismo 

dos pais ou mesmo por mera necessidade dos mesmos para assegurarem seus próprios 

benefícios – actividades agrícolas e/ou comerciais desenvolvidas por crianças. Nessa época, 

também a instabilidade social e política contribuiu para a existência de menos escolas e 

menos interesse na educação. Por outro lado, como se pode compreender, num contexto de 

guerra civil, a adesão da comunidade internacional, no sentido de apoiar investimentos 

sérios para as diversas instituições de ensino, não foi significativa. 
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Após a descolonização em Angola, o primeiro sistema educativo apresentava características 

organizativas que abrangiam desde um primeiro nível de formação obrigatória no ensino de 

base a um primeiro nível de formação obrigatória no ensino superior. Assim, o sistema 

educativo, devido à necessidade de escolarizar a população, organizava-se, horizontalmente, 

em subsistemas de ensino: o ensino de base que compreendia duas estruturas de formação - 

regular e de adultos -; o ensino médio composto pelo ensino médio técnico de formação 

profissional e pelo ensino médio normal; e o subsistema do ensino superior (ANGOLA, 

Governo da República de, Agosto – 2001:15), conforme apresentado na Figura 2.1. 

O ensino profissional apresentava-se enfraquecido, eram poucas as instituições de ensino e 

os quadros profissionais. Neste campo, vejamos um exemplo: em Luanda, no ano lectivo de 

1986, verificou-se a existência de apenas uma instituição ao nível do ensino médio normal. 

Esta instituição, voltada para a formação técnica de professores por especialidades, estava 

direccionada para o primeiro, segundo e terceiro nível do ensino básico. Evidentemente, 

diante do quadro apresentado podemos afirmar, com credibilidade, que a organização 

docente esteve assegurada, nos primeiros anos, por técnicos estrangeiros, nomeadamente 

cubanos e búlgaros entre outros.  

 

 

2.2 - Os níveis de ensino e a organização escolar 

 

Numa perspectiva horizontal, a estrutura do sistema educacional, conforme mostra o 

organigrama do sistema de ensino de 1978, integrava três subsistemas: dois não 

universitários (subsistema do ensino geral e subsistema do ensino técnico profissional) e 

um universitário (subsistema do ensino superior). 

O subsistema do ensino geral começava com o I nível de ensino que se organizava em 

quatro classes. No momento em que a criança entrava para a escola, se ainda possuísse cinco 

anos, frequentava a iniciação. Se, por outro lado, a criança tivesse seis anos ia para a 

primeira classe sem frequentar a iniciação permanecendo, assim, menos tempo no 

I nível. Porém, no que diz respeito ao ensino fora das cidades, o rigor pela idade de acesso à 

primeira classe não era tido em conta, notava-se apenas a preocupação com a oferta de 

ensino e aprendizagem para as crianças, que podiam, muitas vezes, ter mais idade. 
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No I nível as quatro (4) classes eram obrigatórias, com a particularidade de, devido à 

explosão escolar, muitas vezes, o aluno começar a estudar na primeira classe e, quando isto 

acontecia, este aluno passava a ser integrado no circuito de admissão especial. Neste nível de 

ensino, encontrava-se, também, a formação de adultos que normalmente funcionava no 

turno da noite. 

As escolas do I nível eram designadas por «escolas primárias». Nos primeiros anos da 

independência essas escolas eram apenas estatais, o ensino era gratuito e o Estado não tinha 

fortes parceiros privados, visto que a organização política do país não previa a propriedade 

privada sobre os meios de produção - neste caso, a educação. As escolas privadas começam 

a surgir somente após 1996. 

IIº Nível

Ensino superior 4º e o 5º anos        (cursos superiores academias, de Arte)

Iº Nível 

1º, 2º, e o 3º anos

Especializados

4º semestre 12ª classe 12º semestre

Pré-universitário 3º semestre 11ª classe 11º semestre

2º semestre 10ª classe 10º semestre

1º semestre 9ª classe 9º semestre

III Nível 8ª classe 8º semestre

7ª classe 7º semestre

II Nível 6ª classe 6º semestre

5ª classe 5º semestre

4ª classe 4º semestre

I Nível 3ª classe 3º semestre

2ª classe 2º semestre

1ª classe 1º semestre

Formação Regular Formação de AdultosFormação técnico-profissional

Fonte: (NSiangengo, 1997; MED, 1992)

Produção obrigatória

Produção obrigatória

Centros de Formação Profissional

Figura 2.1 - Sistema de Educação Escolar em Angola 1977

Ensino Médio

II ciclo de trabalhadores qualificados

I Ciclo de trabalhadores qualificados

Centros de Formação Profissional
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Das escolas públicas existentes, muitas foram enumeradas com base na sua localização por 

município, por exemplo “Escola do II e III Nível de Viana”11; outras receberam nomes de 

individualidades nacionais ou internacionais, como por exemplo “Escola José 

Marti” 12, figura histórica de Cuba bem enquadrada no contexto político socialista partilhado 

por Angola. 

O orçamento reservado às escolas – públicas - era proveniente de um fundo do Orçamento 

Geral do Estado (O.G.E.), com o qual eram pagos os salários dos professores e outras 

despesas. Este orçamento parece-nos inferior ao volume das necessidades. Houve uma 

explosão escolar contínua, à qual o governo não conseguiu fazer frente ao apetrechamento 

das escolas em recursos. Uma das causas deveu-se que uma considerada parte do O.G.E. 

destinava-se às despesas no ramo militar. Por outro lado, o facto de as escolas não terem um 

fundo financeiro de maneio contribuiu, em muito, para esta situação - constatação feita pela 

antiga subdirectora pedagógica da escola nº3 do município de Viana em Luanda em 1982/83 

aquando das suas funções (Própria). 

As escolas trabalhavam, na sua totalidade, com horários triplos para permitirem o acesso de 

um maior número de crianças e jovens ao ensino. No final do nível, o aluno era submetido a 

um exame escrito que lhe dava acesso à transição para o II nível, e assim sucessivamente. 

A situação política tornava tudo muito difícil. O conflito armado afectava a maioria da 

comunidade estudantil (sobretudo as crianças - as mais vulneráveis) provocando o insucesso 

do sistema educativo. Face a essa situação, o Ministro da Educação de Portugal, o Eng.º 

Roberto de Carneiro, em discurso proferido no Colóquio de Estoril sobre “Estratégia para o 

Sucesso na Escola” (1991), apontou a necessidade de se promover uma grande campanha 

internacional de solidariedade com o objectivo de minorar os efeitos negativos do conflito 

para as crianças e jovens de Angola afectados pela violência e pelos desenraizamentos (cf. 

Emílio, 1992; Matos et. al., 1994: 232). Esta 

sugestão foi acolhida pelo governo de Angola e pela UNESCO e, assim, surgiu o Programa 

Educacional de Emergência para Crianças Vítimas da Guerra (EDEPA) (idem). 

                                                 
11 Viana é um dos municípios de Luanda que dista a 17 quilómetros do centro da cidade de Luanda, capital 
de Angola. 
 
12 Nome atribuído à escola do I Nível no município da Maianga. José Julián Martí Pérez, filho de Mariano 
Martí Navarro, natural de Valência e de Leonor Pérez Cabrera, de Tenerife, ilhas Canárias. Assim era chamado 
o nacionalista cubano de descendência espanhola que dedicou-se à luta pela independência de Cuba. Gostava 
de literatura, lançou um folheto sobre El Presidio Político en Cuba, publicou pouco depois 
ou antes de 1874 o livro La República Española ante la Revolución Cubana, etc., tendo produzido também 
alguns artigos sobre política, educação, história, ciências sociais, etc. (DIAZ PERERA, s/d.; 
LESCAYLLERS, s/d.). 
 



  

65 
 

O país estava carente de uma reforma educativa que contemplasse novos sistemas, com 

novos programas curriculares, instituições escolares específicas, professores e alunos 

actualizados. Neste contexto, o Programa Educacional de Emergência para Crianças Vítimas 

da Guerra, juntamente com as considerações e conclusões de um executivo preparado pelas 

autoridades angolanas para a “Mesa Redonda Nacional sobre Educação 

para Todos” realizada em Luanda em Julho de 1991, contribuíram no sentido de despertar as 

autoridades e responsáveis pela educação do país para a situação de emergência em que esta 

se encontrava. Com a implantação da Segunda República, em 1992, o regime político do 

multipartidarismo e a economia de mercado, característicos de uma sociedade capitalista, 

acabaram por estimular a abertura de instituições privadas no sector de ensino. 

Todos esses momentos e contributos fomentaram o crescimento da política educativa do 

Estado no sentido de uma maior abertura para a privatização do ensino. A criação e efectivo 

funcionamento, inicialmente em Luanda, de alguns colégios – o colégio Elizângela 

Filomena e o colégio Valentim Mello – são alguns exemplos observados. O ensino privado 

surge como um apoio ao sistema educativo angolano, e, assim, como um 

auxílio ao Estado. Os recursos educativos utilizados pelas instituições privadas eram os 

mesmos utilizados a nível das escolas do Estado; e, no que concerne aos manuais, 

programas, currículos, guias metodológicos, etc., foram elaborados pelo Instituto Nacional 

para Investigação e Desenvolvimento da Educação, o INIDE13 - com ligações ao Ministério 

da Educação (Própria). 

Alguns professores, que já exerciam actividades nas escolas estatais, concorreram para 

colocações nas escolas privadas e acabaram, como profissionais, por enriquecerem muito 

com a experiência. No colégio Valentim Mello ressaltamos a aquisição de múltiplas 

experiências profissionais da professora de História, coordenadora da disciplina de História 

e do conselho disciplinar, subdirectora pedagógica e directora geral14. Todavia, as primeiras 

instituições privadas de ensino não universitário, em Angola, iniciaram suas actividades 

lectivas, provavelmente, em 1996, e funcionaram com o sistema de horário duplo.  

No segundo nível eram frequentes as crianças com dez anos. As idades dos alunos variavam, 

tendo em conta a entrada tardia no primeiro nível escolar ou as reprovações em anos lectivos 

                                                 
13INIDE, órgão dependente do Ministério da Educação, Instituto Público, dotado de personalidade jurídica e de 
autonomia financeira, a quem compete a Investigação Pedagógica, Estudos e Elaboração de Currículos, 
Programas, Manuais e outros materiais pedagógicos que permitam a realização e o aperfeiçoamento 
permanente do processo docente educativo. 
  
14 Trata-se de referências que dizem respeito ao meu percurso profissional. 
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anteriores. Desta forma, classes do ensino regular constituídas por crianças e adolescentes, 

em uma mesma turma, eram um facto visível neste período. Os desafios colocados ao sector 

da educação foram imensos, as dificuldades mostraram-se grandes e os problemas de 

difíceis soluções - excesso de alunos por turmas, falta de capacidades das escolas no que diz 

respeito aos recursos humanos (quadro de professores), bem como, aos recursos materiais 

didácticos entre outros. 

Após a proclamação da independência, por todo país, as propriedades foram confiscadas 

pelo Governo – algumas pertencentes ao património da Igreja Católica - serviram de 

instalações para o II nível escolar (quinta e sexta classe). Às escolas do II nível foram 

atribuídos nomes de figuras históricas de Angola, por exemplo NGola MBandi15; ou de 

personalidades pertencentes à história política de Cuba ou ao sistema político socialista 

como, por exemplo, Che Guevara16 entre outros. A massificação escolar e a incorporação 

de um maior número de pessoas - crianças, adolescentes, jovens e adultos - nas escolas do II 

nível sugerem a ideia de que os estudos eram obrigatórios, mas isto não acontecia na 

realidade. 

O III Nível era constituído por duas classes, a sétima e oitava. Este nível de ensino tornava-

se, mediante as necessidades, igualmente, uma condição obrigatória para o ensino de base 

escolar. Eram classes compostas de alunos, em média, com doze e treze anos - relativamente 

ao início - e catorze e quinze anos - relativamente ao término. No entanto, como já 

observamos noutro ponto de nosso trabalho, era comum a presença de alunos com mais 

idades numa ou noutra turma, classe, escola ou localidade. Tudo isso derivava da realidade 

histórica do país, isto é, da guerra - que recrudescia. De qualquer forma, o III nível era a 

última etapa de ensino de base regular do subsistema de ensino não universitário. Os alunos 

que concluíam este nível aos quinze anos de idade conseguiam ingressar no ensino pré-

universitário e posteriormente poderiam frequentar uma universidade. No entanto, aqueles 

alunos que concluíssem o III nível (do ensino regular ou nocturno) com idades 

compreendidas entre dezasseis e dezassete anos – ou mais – enfrentariam muitas 

                                                 
15  Nome atribuído à escola do III Nível no município da Rangel. Ngola MBandi - rei do território Ndongo, 
morreu em 1623 nas margens do Kuanza (cf. Duarte, 1999). 
 
16 Nome atribuído à escola do IIº Nível no município do Kilamba Kiaxe. Che Guevara, assim era chamado o 
argentino amigo de Raul Castro actual presidente de Cuba, médico e revolucionário, guerrilheiro e político 
opositor a politica dos E.U.A. Após a instauração de um novo regime em 1959 de orientação socialista em 
Cuba, CheGuevara assume vários cargos como dirigente do novo Estado Cubano. Divulgador da revolução 
cubana, e internacionalista cubano combateu ao lado dos guerrilheiros no Congo, em África (cf. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara, consulta realizada em 18-03-2010). 
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dificuldades para inserção na vida laboral devido à pobreza curricular. Na prática, estes 

indivíduos não recebiam tratamento do sistema de organização escolar vigente, como por 

exemplo estarem identificados e encaminhados para as formações profissionais. De salientar 

que as escolas profissionais eram poucas e 

raras e não suportavam a demanda. 

No III nível de ensino as escolas, também, eram identificadas por nomes de individualidades 

históricas de Angola como: NJinga MBandi17, NGola Kiluange18, entre outros. 

Inicialmente, o ensino pré-universitário foi concebido como um “módulo de transição” – 

situado entre a fase final do ensino secundário do sistema colonial e a fase inicial do ensino 

secundário do novo sistema - para o acesso ao ensino superior. Ou seja, o ensino pré-

universitário acolhia os alunos (alguns deles que frequentavam os liceus e não tinham 

concluído) que pretendiam dar continuação aos seus estudos. No começo foi estruturado em 

quatro semestres, ou seja, apenas dois anos lectivos, onde eram ministrados os cursos de 

ciências físicas, biológicas e sociais. Tempos depois e com a evolução na organização 

escolar, esta estrutura altera-se e, em 1986, passa para seis o número de semestres do ensino 

pré-universitário, ou seja, três anos lectivos. Esta alteração alarga-se às áreas de formação e, 

assim, dos cursos, antes ministrados, de ciências físicas, biológicas e sociais, com as 

alterações, passam a ser ministrados os cursos de ciências exactas e ciências sociais. Sendo o 

curso de ciências exactas extensivo àqueles alunos que frequentavam os cursos de ciências 

físicas ou biológicas. 

Os alunos dos antigos cursos, que não tinham terminado a formação curricular, 

necessitavam de mais disciplinas curriculares e, por conseguinte, maior dedicação aos 

estudos. A faixa etária destes alunos situava-se, numa fase inicial, entre os quinze e os 

dezoito anos. Era agradável observar a vontade de estudar de muitos dos adultos que 

frequentavam as escolas deste nível nos períodos diurno e nocturno. Neste nível de ensino 

não havia limitação de idade para admissão de alunos, e, assim, as escolas préuniversitárias 

                                                 
17 Nome atribuído à escola do II e III Nível no município da Ingombota. NJinga MBandi , irmã de NGola 
MBandi que tinha deixando o país (NDongo), nas mãos de sua irmã Nzinga, que estava a servir como regente 
de seu filho menor em 1623, torna-se a líder continuadora do reino (cf. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Ndongo#Social_and_Political_Structure, consulta realizada em 
04-03-2010). 
18 Nome atribuído à escola do III Nível no município da Maianga. NGola Kiluanji, segundo algumas versões 
morre em 1617, assassinado por chefes do seu exército junto às margens do rio Lucala. As tradições orais 
recolhidas no século XVI particularmente pelo jesuíta Baltasar Barreira, descreveu o fundador do reino, Ngola 
Kiluanje, também conhecido como Ngola Inene, como um migrante de Kongo 
(cf http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Ndongo#Social_and_Political_Structure, consulta realizada 
em 04-03-2010) e pai de NGola MBandi (cf. Duarte, 1999). 
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espalharam-se por algumas províncias – inicialmente em Luanda, Benguela, Cabinda e 

Huíla e, posteriormente, para outras.  

O subsistema do ensino técnico-profissional, vocacionado para a formação do ensino médio, 

tinha a duração de 4 anos. Estes estavam divididos, organicamente, em dois ramos 

fundamentais: o técnico e o normal. O ramo técnico destinava-se à formação de técnicos 

médios para o sector produtivo, e abrangia os seguintes cursos: industrial, economia, saúde, 

petróleo, entre outros, que se podiam encontrar em determinadas instituições - Instituto 

Médio Industrial de Luanda; Instituto Médio de Saúde de Luanda; e outros. O ramo normal 

era destinado à formação de professores para o ensino de base, tais como: educação, 

educação física e desporto - Instituto Médio Normal de Educação Garcia Neto (IMNE), 

Instituto Médio Normal de Educação Física e Desporto (IMNEF), etc. 

No que diz respeito ao ensino médio normal, os alunos situavam-se na faixa de idade entre 

os quinze e os dezoito anos. Muitos destes alunos já exerciam a actividade de docentes nas 

escolas do primeiro nível. Estes institutos eram muitos reduzidos, em algumas províncias 

existia apenas uma instituição, como, por exemplo, na província de Luanda (por volta de 

1992) e na província do Kwanza-Norte. Verdadeiramente, o IMNEF irá conhecer um 

período estacionário no crescimento significativo, enquanto instituição, após as primeiras 

experiências advindas da segunda reforma educativa. O défice de quadros nacionais no 

sector educativo era gritante – em todas as disciplinas – e essa debilidade estendia-se a 

outros ramos. Nos primeiros anos da independência, o acesso ao ensino médio dava-se por 

processos de encaminhamento de estudantes, através de uma estrutura ligada directamente 

ao Ministério da Educação. 

O Ensino Superior, estruturado em Faculdades e Institutos Superiores dependia apenas de 

uma única Universidade do país, designada por “Agostinho Neto”19, surgida, por sua vez da 

transformação da Universidade de Angola, esta última outrora da era colonial. Os cursos ali 

ministrados tinham a duração de quatro, cinco ou seis anos, e variavam segundo as áreas de 

formação. O ensino superior estava organizado por dois níveis de formação, sendo um nível 

obrigatório e outro de produção. No nível obrigatório, o estudante podia atingir o nível de 

licenciatura, enquanto que no nível da produção científica atingia os graus de mestrado ou 

doutoramento. Nestes últimos graus referenciados, em Angola, não se notava nenhum 

desenvolvimento a nível da produção, esses estudantes, de um modo geral, obtinham a 

formação no exterior do país. 

                                                 
19 Nome do primeiro Presidente da República Popular de Angola (1975-1979). 
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Nos primeiros anos da República de Angola, o ensino superior, assim como os outros níveis 

de ensino, foi sustentado por um corpo docente estrangeiro que, de um modo geral, eram 

também os responsáveis pela programação de currículos, planos de cursos entre outros (II 

Reunião da Comissão Mista Permanente de Cooperação Luso-Angolana, 1982). A 

cooperação internacional no ensino, era particularmente constatada, nos cursos de formação 

de professores, ministrados nos Institutos Superiores de Ciências da Educação, de todas as 

especialidades, incluindo a de História segundo Acuerdo Especial (1978). A admissão de 

estudantes implicava a conclusão do curso pré-universitário ou de ensino médio, quer fosse 

na modalidade normal ou na profissional. É de destacar, que nos primeiros anos da 

independência, o acesso ao ensino superior, efectuava-se através de processos de 

encaminhamento de estudantes a partir da estrutura superior do Ministério da Educação 

junto do departamento da formação de quadros em coordenação com o Ministério do Plano. 

Mas eram salvaguardada a possibilidade de acesso crescente ao nível do ensino Médio, Pré-

universitário e superior dos estudantes oriundos das classes operária e camponesa (MPLA, 

118-119). 

 

 

2.3 - Lei de Bases nº13/01 do Sistema Educativo Angolano 

 

A adopção da Lei nº13/01 de 31 de Dezembro (de Bases do Sistema Educativo Angolano), 

constitui a legitimidade do novo modelo educativo a ser implementado em toda a República 

de Angola. Em 2001 a Assembleia Nacional como órgão supremo legislativo da nação 

Angola, aprova, ao abrigo da alínea b) do artigo 88º da Lei 

Constitucional, a Lei de Bases do Sistema de Educação (LBSE) como o instrumento jurídico 

que consta todos os princípios legais para a organização e funcionamento do novo sistema 

de educação. No seu art.1º (sobre Definição), no 2 ponto, subscreve-se: 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 (ANGOLA, Assembleia Nacional, 

2001:1). O ensino como no regime/sistema do ensino anterior, é laico, pela sua 

independência de qualquer religião (LBSE, Cap. II, art. 5º), gratuito e isenção de qualquer 

pagamento/emolumento pela inscrição, assistência às aulas e material escolar (LBSE, Cap. 

II, art.7º). O ensino primário, é obrigatório para todos os indivíduos que frequentem o 

subsistema de Ensino Regular ou o Ensino de Adultos” (LBSE Cap. II, art.8º). 
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A Lei de Bases define o Ensino Primário como sendo obrigatório para todos os indivíduos 

que frequentem o subsistema. Depois de aprovada em Conselho de Ministros (órgão 

supremo executivo), a LBSE começa a ser implementada em 2004 em quase toda a extensão 

do país. A implementação decorre de maneira faseada e proporcional, envolvendo quase 

todas as regras metodológicas de aperfeiçoamento das novas dinâmicas que regem o 

moderno funcionamento educativo. Com o mesmo objectivo eram também estudados e 

reformulados os currículos e programas de ensino. A formação dos professores, à luz da 

nova realidade jurídica educativo, fica sob a responsabilidade do Instituto Nacional de 

Formação de Quadros (I.N.F.Q.), coordenado com o Instituto Nacional de Investigação e 

Desenvolvimento da Educação (I.N.I.D.E.), competindo ainda a este último a elaboração de 

programas, guias metodológicos e manuais escolares. De salientar que estas duas 

instituições são as estruturas do Ministério da Educação, cuja função é executar e 

disponibilizar os seus recursos para a aplicação da reforma educativa. 

Em Angola, a LBSE de 2001, define como recursos didácticos e educativos todos os meios 

que contribuem para o desenvolvimento do sistema de educação tais como guias e 

programas pedagógicos, manuais escolares, bibliotecas escolares, equipamentos, 

laboratórios, oficinas, instalações e material desportivo (Cap. II, art.56º). Os planos de 

estudos e programas de ensino têm um carácter nacional e de cumprimento obrigatório, 

sendo aprovados pelo Ministro da Educação (Cap. II, art.60º). Nesta base, o projecto 

curricular do plano de formação de uma disciplina depende do INIDE. Sendo uma 

actividade fundamental para o tipo de ensino que se pretende oferecer, esta estrutura central 

executa toda a política educativa através de lançamento de currículos e outros materiais 

escolares. A sua competência é apenas exercida no ensino não universitário, ou seja no 

ensino pré-escolar ensino primário, ensino secundário, I e II ciclos, em síntese, no 

subsistema do ensino geral, do ensino técnicoprofissional, da Formação de Professores, e da 

Educação de Adultos.  

Porém, a LBSE, abarcava as directrizes que estabelece do modo geral as mudanças do 

sistema educativo angolano. Reunia toda a organização e o funcionamento normativo de um 

processo educacional do qual denominamos, segunda reforma educativa. Contudo o 

principal objectivo de uma reforma, consistirá em melhorar a organização do sistema do 

ensino de maneira a corresponder com os anseios das exigências locais e global. Em Angola, 

podemos criar a expectativa de que a segunda reforma educativa venha a melhorar educação 

de um modo geral, para o progresso da comunidade nos vários domínios cívicos 

contemplados, através dos objectivos que constam da organização curricular. Todavia, são 
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necessários periodicamente realizar diagnósticos de intervenção para que se desenvolva 

efectivamente o ensino e se verifique resultados satisfatórios gradualmente.  

Neste percurso o Estado angolano não trabalham de modo isolado para o sistema educativo, 

há uma interacção comum de outros Estados e colaboram com outras entidades nacionais e 

internacionais, para ordenar e apetrechar as estratégias de todo o sistema organizativo. O 

Estratégia Integrada para a Melhoria do Sistema de Educação para o período de 2001-2015 é 

um plano chave e constitui o instrumento de orientação estratégica do Governo da República 

de Angola para o Sector da Educação no sentido de direccionar, integrar e conjugar o 

esforço nacional na perspectiva de uma educação pública de qualidade. 

O Estado angolano traça medidas e acções estratégicas por Subsistemas de Ensino (SE), 

níveis e modalidades destacando-se três períodos distintos, nomeadamente, a Emergência 

(2001/2002), a Estabilização (2003/2006) e finalmente a Expansão e Desenvolvimento 

(2007/2015). Este processo beneficia de apoio da Organização de Unidade Africana (OUA) 

e a Organização das Nações Unidas (ONU) para inverter o quadro negativo do sector da 

educação que ao longo de muito tempo viveu, razão pela qual hoje, vários processos estão 

em curso para “garantir que todos os rapazes e raparigas terminem o ciclo completo do 

ensino primário” (Angola - relatório do progresso, 2005:30). Esses processos começam 

desde a avaliação contínua da evolução da nova reforma educativa, planos para a formação 

de gestores e professores, e outras acções que tem a ver com a qualidade de ensino. No 

domínio das políticas e programas, “Angola implementou diversas acções visando o reforço 

da educação tais como identificação, formação e recrutamento de agentes educativos; 

focalização dos currículos para aprendizagens básicos; recuperação e implementação de 

infraestruturas físicas; disponibilidade de material escolar; reforço da capacidade de gestão, 

planeamento e supervisão; mobilização de recursos; investimento do capital humano para a 

recuperação e reinserção social, entre outros (idem, pp. 32-33). 

Sendo que a fase do processo da reforma está em curso, recomenda-se que seja dada a 

atenção à avaliação do processo em cada etapa da sua implementação a partir de todos de 

todos intervenientes tais como encarregados de educação, alunos, professores, directores das 

escolas e outros. Devendo-se incluir ainda a avaliação das instituições escolares a partir da 

sua gestão e organização geral, de maneira a promover a qualidade do ensino e 

aprendizagem. 
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O desenvolvimento humano passa inevitavelmente pela formação dos cidadãos e Angola 

não se isola perante esse desafio universal. Com a recuperação da actividade nos diversos 

ramos da sociedade nos domínios económico e social, alcançada depois de um vasto período 

de conflito armado por cerca de quarenta e um anos, o país apresenta indícios para o futuro 

progresso e apresenta-se como um país moderno e em pleno crescimento. Várias estratégias 

são incorporadas para um mesmo fim: a de optimizar os recursos naturais e humanos do país 

a partir do maior acesso a Escola por parte dos cidadãos e cidadãs de maneira a colaborar no 

desenvolvimento de Angola e de África. 

Podemos aqui reflectir as ideias de A. Corsino Tolentino, enquanto Ministro da Educação e 

Cultura da República de Cabo Verde, que escreve sobre a reforma dos sistemas educativos o 

seguinte: «Iniciar o processo de transformação do sistema pela formação e aperfeiçoamento 

do pessoal docente e de gestão dos sistemas educativos, elementos-chave do sucesso, foi o 
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único caminho. Porém, há que realizar paralelamente a reforma imprescindível, com 

incidência inevitável sobre a estrutura do ensino, a articulação entre o ensino e a formação 

técnico profissional, os conteúdos programáticos e curriculares, as metodologias de ensino, a 

organização ou revisão das cartas escolares (…). O que pode ser menos evidente, sem deixar 

de ser um factor decisivo do êxito ou fracasso da reforma é o elemento cultural. É 

defendendo e promovendo a identidade cultural de cada povo que um sistema educativo 

ganha legitimidade e se transforma num instrumento precioso no processo de transformação 

da personalidade e da unidade nacional» (MATOS, et. al., 1994:176).         

 

2.4- Os subsistemas de ensino e a organização escolar 

 

A reforma educativa de 2001 contém uma organização escolar por subsistemas de formação 

e ciclos de ensino (ver esquema 2.2), que define o novo sistema educativo, com algumas 

diferenças, com a organização escolar em vigor desde 1978 Decreto N.º 40/80 de 14 de 

Maio de 1980. Assim a reforma de 2001 integra seis subsistemas de ensino tais como: 

Educação Pré-escolar; Ensino Geral; Ensino Técnico Profissional; Formação de Professores; 

Educação de Adultos; e Ensino Superior. 

O subsistema da educação pré-escolar é constituído por creche e jardim infantil. De um 

modo geral as instituições vocacionadas para este ensino encontram-se fora das instalações 

das escolas primárias. No passado as poucas que existiam estavam sob tutela do Ministério 

da Reinserção Social e não do Ministério da Educação. A creche e o jardim-de-infância 

estão habilitados a receber crianças entre os zero anos até os cincos anos de idade. No último 

ano da sua permanência nestes locais, os alunos frequentam a iniciação correspondente a um 

ano lectivo, que os habilita para, no ano seguinte, iniciar os estudos primários. A nível da 

rede do Estado encontramos poucos investimentos feitos neste domínio, começando-se se 

agora a lançar a construção de infra-estruturas para a educação pré-escolar, sendo que a 

maioria parte delas é de instituições privadas.  

O subsistema do ensino geral é composto pelos ensinos primário e secundário, (primeiro 

ciclo e do segundo ciclo secundários). O ensino primário compreende as classes da 1ª à 6ª 

classe. O 1º ciclo do ensino secundário é constituído pela 7ª, 8ª e 9ª classe. No 2º ciclo do 

ensino secundário estão restantes classes do ensino não superior, 10ª, 11ª e 12ª classe. 

Ilustra-se um quadro diferente da organização escolar anterior, que mais adiante podemos 

verificar no organigrama exposto. É observado na implantação desta reforma um cuidado na 

admissão de alunos por idade. Dão-se prioridade às crianças e aos adolescentes para estudar 
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no período diurno, enquanto os jovens são transferidos para o período nocturno dependendo 

da classe a frequentar. No ano de 2004, coloca-se maior rigor nas idades dos alunos por 

turmas, classes e turnos passando a admissão dos alunos a registar uma vez inferior em 

relação aos anos lectivos passados (MED, 2003). Na constituição das turmas por classes, as 

idades são criteriosamente avaliadas para o cumprimento dos princípios didáctico, 

pedagógicos e psicológicos. É de notar que, a existência de alunos adultos no período diurno 

e nocturno nestes níveis de ensino, oficialmente terminam. Observa-se uma atenção por 

parte da estrutura de ensino, a atribuição de alguns meios e recursos educativo dos 

professores e alunos, particularmente no ensino primário. Destacam-se as crescentes 

construções de escolas em todo o território nacional e em algumas zonas mais recônditas. De 

um modo geral verifica-se um crescimento do número de infra-estruturas escolares em 

várias províncias do país mas agrava-se a falta de docentes em vários níveis escolares 

(Ministério do Planeamento, 2005:30-33). 

Uma particularidade do sistema educativo durante a Primeira República (1978-1992) o 

sector de ensino técnico profissional, ainda que pouco visível. Neste contexto, criadas as 

bases jurídicas no final da Primeira República Popular de Angola o ensino profissional 

básico aplicado aos trabalhadores, passou para a gestão do Ministério da Administração 

Pública e Segurança Social nos princípios da Segunda República, em 1995 (cf. Lei de Bases 

do Sistema de Formação Profissional, Lei 21-A/92, Suplemento, de 28 de Agosto de 1992). 

Na reforma educativa de 2001 são criadas, ao nível o Ministério da Educação, várias 

instituições escolares de formação, em vários ramos técnico profissional, que se destinam 

não aos trabalhadores, mais sim aos jovens e adultos. Também se sabe que esta modalidade 

escolar não menos dispendiosa, indispensavelmente necessita de equipamentos técnicos e 

recursos humanos qualificados para o cabal funcionamento das actividades educativas 

(LBSE, Secção IV, Subsecção I, Artº 24).  

Neste contexto, como já afirmamos, tem-se verificado o acesso nos estudos de jovens 

relativamente na formação profissional, no nível básico e médio o que gera vantagens para o 

desenvolvidos da educação profissional e do país. A formação profissional tem sido um dos 

ramos educacional com inúmeros desafios e porque tem como principal objectivos a 

aquisição de competências e qualificação das pessoas para o trabalho. No caso de Angola 

estas experiências (formação profissional) datam desde a era colonial segundo Ávila de 

Azevedo, (1958:145). A segunda reforma educativa (2001-…) contribuiu para uma maior 

atenção a formação profissional e a recuperação dos jovens para a inserção no trabalho 

modernizado, sendo que neste domínio a tarefa ainda está em curso.   
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Desde a proclamação da independência que em Angola a formação de professores tem sido 

uma das prioridades do sector da educação, embora não sendo visível a distribuição e o 

controlo dos mesmos pelo Ministério da Educação. A formação de professores tem sido uma 

tarefa que, no quadro da reforma de 2001, tem merecido algumas transformações na 

organização das instituições vocacionadas para a formação de professores. Na reforma 

anterior havia apenas os institutos médios normal de educação e os institutos superior de 

ciências da educação. Actualmente, as instituições de formação de professores, contendo 

cada uma a sua finalidade, são contemplados os magistérios primários, para formação de 

professores primários; os institutos médios de educação, para professores do 1º ciclo 

secundário; enquanto que os institutos superiores da educação, para professores do 2º ciclo 

do ensino, ficam sujeitos à efectivação de provas de aptidão e a admissão de estudantes, os 

aprovados são seleccionados para o referido curso.  

O subsistema da educação de adultos estrutura-se em ensino primário que compreende a 

alfabetização e a pós-alfabetização; e o ensino secundário que compreende os 1º e 2º ciclos 

secundário (LBSE, 2001;12). Todo o indivíduo com mais de quinze anos de idade ao 

ingressar pela primeira vez na escola é abrangido pelo ensino de adultos. Para atender estas 

vagas, o Ministério da Educação tem agendado ciclos de alfabetização em todo país. Como 

prioridade além das escolas as aulas são também ministradas em instituições privadas, 

igrejas ou outros, que muitas delas são subvencionadas pelo governo, e o ensino é gratuito. 

As aulas da alfabetização têm o seu enquadramento no ensino geral com a alfabetização e a 

Pós-alfabetização para a educação de adultos. O Ministério da Educação também trabalha 

com vários parceiros na educação de adultos, entre eles a Ajuda para o Desenvolvimento de 

Povo para Povo - Angola (ADPP Angola) 20  que, desde 1986, encontra-se em Angola. 

Destinado à formação de professores para as zonas rurais especificamente, apoia o 

Ministério no fornecimento pessoal preparado para a docência. Existem também 

                                                 
20 Desenvolver acções de amparo as crianças deslocadas de guerra. Actua como uma Organização Não 
governamental (norueguesa) e, é membro da Federação Humana People to People, organização internacional, 
que actualmente engloba 34 associações nacionais em 42 países. Dedicando também na formação de 
professores angolanos para as escolas angolanas, (ADPP) começou a desenvolver a sua acção no domínio da 
formação de professores com as primeiras seis escolas de Professores do Futuro, na província do Huambo em 
1995, Bengo em 1996, Benguela em 1997, Cabinda em 1998, Luanda em 2000 e Zaire em 2001. Actualmente 
continua a desempenhar papel importante na formação de professores rurais e destaca-se como um parceiro do 
Ministério da Educação nesta segunda reforma educativa (Angola, Fatos sobre o país; Disponível em cf. 
http://www.oneworldvolunteers.org/old%20stuf/angola.htm; e, Angola, Educação S/d; A.D.P.P.S., S/d; Plano 
de Expansão 10 Novas Escolas de Professores do Futuro; Disponível em cf. 
http://www.humanapeopletopeople.de/Angola-PlanoDeExpancao.pdf; consultas realizadas em 08-03-2010). 
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Organização não governamentais (ONG) ao nível nacional que apoia o governo sobretudo 

na alfabetização (ensino de adultos) entre outras tarefas do sector da educação em Angola. 

Os alunos que tenham concluído o 1º ciclo do ensino secundário que não queiram ou não 

tenham conseguido ingressar no 2 º ciclo do Ensino Secundário, podem frequentar, por 1 ou 

2 anos, a Formação Intermédia, para profissionalização no domínio da docência, desde que 

tenham concluído a 9ª classe do 1º ciclo do ensino secundário geral nos ramos de educação 

regular ou em educação de adultos. Ainda neste ciclo de estudos, os alunos que tenham 

concluído a 12ª classe do 2º ciclo do ensino secundário geral regular ou de educação de 

adultos e que não queiram ou não tenham conseguido ingressar no Ensino Superior podem 

matricular-se na Formação Intermédia para profissionalização na Formação Média Normal 

ou a Formação Média Técnica com 1 ou 2 anos de duração.  

A LBSE de 2001 estabelece o subsistema do ensino superior com a graduação e pós-

graduação. A Graduação contém: três anos de duração sendo 1º, 2º e 3º anos com carácter 

terminal, se estabelecendo o grau de Bacharelato; enquanto com 4, 5 ou 6 anos de duração, 

sendo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º anos o grau de Licenciatura. Na licenciatura depende o curso para 

a duração da formação. Por exemplo o curso de Medicina, normalmente tem a duração de 

seis anos, já o de Direito quatro anos.  

A pós-graduação tem duas categorias: pós-graduação académica; e pós-graduação 

profissional. A pós-graduação académica tem dois níveis: mestrado e doutoramento. A pós-

graduação profissional compreende a especialização. O mestrado, com a duração de dois a 

três anos, tem como objectivo essencial o enriquecimento da competência técnico-

profissional dos licenciados. A especialização corresponde a cursos de duração mínima de 1 

ano e tem por objectivo o aperfeiçoamento técnico-profissional do licenciado. 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 (LBSE, 2001;14).  

De 1978 a 2001, o subsistema do ensino superior funcionou como um departamento ligado 

ao Ministério da Educação de Angola. Com aprovação da lei reformadora de 2001, 

Dezembro, este subsistema de ensino foi atribuída a Secretária de Estado para o Ensino 

Superior (S.E.E.S). É de notar que em Angola o ensino superior funcionava apenas com uma 

universidade pública o ano de 1975-1998 e abarcava apenas três províncias das dezoito, 

existentes Luanda, Huambo e Huíla. Desde o ano de 1999 e com o objectivo de 

corresponder à demanda de alunos para este ensino, abriram-se mais Universidades mas de 

iniciativa privada, designadamente: a Universidade Católica de Angola (UCAN), a 
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Universidade Jean Piaget de Angola (Uni.Piaget), a Universidade Lusíada de Angola 

(ULA), o Instituto Superior Privado de Angola (ISPRA), o Instituto de Relações 

Internacionais (IRI) e a Universidade Independente de Angola (Un.IA). Do mesmo modo, a 

rede pública foi alargando a sua actividade a outras, províncias com a criação de núcleos 

universitários em quase todas as províncias de Angola, nomeadamente, Benguela, Cabinda, 

Kwanza-Sul, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Namibe e Uige (Angola MED, 2005).  

Com o crescimento do número de alunos e de instituições de ensino superior, e com o fim de 

uma melhor organização do sistema, o Ministério da Educação, em 5 de Dezembro de 2005, 

elabora as Linhas Mestras para a melhoria da gestão do subsistema de ensino superior que 

vieram a ser aprovados pela Resolução nº4/07, de 2 de Fevereiro, do Conselho de Ministros 

(SEES, 2009:07). Estas orientações serviram de premissas para que o Governo, ao 25 de 

Fevereiro de 2009, decretasse as Normas Gerais Reguladoras do Subsistema do Ensino 

Superior, em sessão de Conselho de Ministros. Esse decreto tinha como objectivo melhorar 

a qualidade dos serviços prestados pelas instituições de ensino superior e obter uma 

legislação que respondesse de modo cabal aos novos desafios e tendências do ensino 

superior no país. Entretanto, outros decretos que legalizavam a criação de regiões 

académicas e respectivas universitárias foram aprovados de modo a tornar mais alargado a 

gestão ao nível do subsistema do ensino superior (cf. Decreto nº5/09, de 7 de Abril e o 

Decreto nº7/09, de 12 de Maio).  

 

 

2.5- Organização Curricular do subsistema do ensino geral 

 

A organização curricular do ensino geral do sistema educativo desempenha um lugar 

determinante para o cumprimento das metas preconizadas pelo sistema educativo de Angola. 

Esta afirmação é reforçada e compreendida quando se assume que «o currículo constitui o 

cerne do sistema escolar» (Ribeiro;1990:36). Pode-se referir, em síntese, que se distingue a 

organização curricular a partir da identificação dos «componentes básico de um currículo, 

tais como: finalidades e objectivos; matérias e conteúdos; estratégias e actividade; e a 

avaliação. Por outras palavras, um currículo contém o enunciado das finalidades e objectivos 

visados, propõe ou indica uma selecção e organização de conteúdos de ensino, implica ou 

sugere modelos, métodos e actividades de ensino-aprendizagem, em virtude dos objectivos 

que prossegue e de conteúdos que postula; inclui, por fim, um plano de avaliação dos 

resultados da aprendizagem» (idem, p.39).  
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2.5.1. Reforma de 1978 

 

Das informações e dados sobre a organização curricular utilizada na reforma educativa de 

1978, dispomos de planos do ensino geral pertencentes ao I Nível, II Nível, III Nível e Pré-

Universitário. Esses planos, apresentam-nos as disciplinas, e respectiva carga horária 

semanal que faziam parte do currículo do sistema educativo praticado em Angola no período 

de 1978 a 2003. Neste contexto, apresentamos o plano de estudos actualizado do ensino de 

base regular utilizado pelo sistema educativo nacional no período de 1996 a 2001, do qual 

fornece-nos a carga horária semanal por disciplina e o total de tempo semanal de actividades 

lectivas (Quadro 2.1).  

 

 

No nível do Pré-Universitário, registava-se a carga horária semanal de trinta e duas horas 

nos dois cursos alternativos de o Ciências Exactas e de Ciências Sociais (Quadro 2.2). A 

aula de Educação Física não era ministrada conforme o horário, os dois tempos semanais aí 

atribuídos eram ensinados no período oposto. Ainda havia casos em que os alunos que 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

Língua Portuguesa 8 8 7 7 6 6 4 4

Língua Estrangeira … … … … … … 4 4

Ciências Integradas 3 3 3 … … … … …

Ciências da Natureza … … … 3 5 5 … …

Matemática 6 6 6 6 6 6 5 5

Física … … … … … … 2 2

Química … … … … … … 2 2

Biologia … … … … … … 2 2

Geografia … … … 2 2 2 2 2

História … … … 3 3 3 2 2

Ed. Manual e Plástica 2 2 2 2 … … … …

Ed. Visual e Plástica … … … … 2 2 2 2

Formação Manual e Politécnica … … … … … … 2 2

Canto Teatro e Dança 1 1 2 2 … … … …
Educação Moral e Cívica … … … … 2 2 1 1

Educação Física 2 2 2 2 2 2 2 2

Total 22 22 22 27 28 28 30 30

Quadro 2.1 - Plano de estudos melhorados do Ensino de Base Regular (1996-2001)

Horário Semanal por Níveis e classes

I Nível IINível III NívelDisciplina

Fonte: MED (S/D); Plano de Estudos do Ensino de Base Regular, INIDE, Luanda
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frequentavam as aulas de noite faziam a aula de educação física no período da manhã. Este 

facto deve-se às dificuldades que viviam muitas escolas relativamente ao apetrechamento 

das áreas desportivas, balneários, e outras, sendo que das poucas que existiam se foram 

degradando com o tempo.  

 

 

Podemos verificar que a organização curricular da reforma de 1978 em Angola não se 

identificava com os componentes de currículo utilizado na reforma de 2001designadamente: 

contexto e justificação; quadro de objectivos; roteiro ou «mapa» de conteúdos; plano de 

organização e sequência do ensino-aprendizagem; plano de avaliação; e referência a 

condições de execução prática. De notar que este currículo da reforma de 2001 teve a 

implementação no ano lectivo de 2004, quando se efectuou a fase de experimentação da 

segunda reforma educativa.  

Analisando as tendências concebidas na elaboração das finalidades de um plano curricular, 

foram identificadas de seguida os objectivos de ensino com novas metas traçadas. Este 

modelo, também provém do delineamento da opção política educativa seguida por Angola 

depois da Segunda República, cujo estilo se manifesta mais aberto. De salientar, que a 

implementação de diagnóstico de necessidades para a escolha entre conjuntos alternativos de 

1º 2º 3º 1º 2º 3º

Língua Portuguesa 6 5 6 3 3 3

Língua Estrangeira 4 4 4 3 3 3

Matemática 6 5 5 6 6 5

Geografia 5 4 4 … … …

História 5 4 4 … … …

Psicologia … 4 … … … …

Sociologia … … 4 … … …

Física … … … 4 4 4

Química … … … 4 4 4

Biologia … … … 4 4 4

Geologia … … … 2 2 2

Desenho …. …. …. 2 2 3

Filosofia 4 …. … 2 … …

Economia Política … 4 … … 2 …

Organização do Estado … … 3 … … 2

Educação Física 2 2 2 2 2 2

Total de Tempos Semanal 32 32 32 32 32 32

Quadro 2.2 - Plano de estudos do Ensino Pré-universitário

Horário Semanal por Opções e Anos

Disciplinas

Ciências Sociais Ciências Exactas

Fonte: ANGOLA, MED (1996); Plano de Estudos do Ensino Pré-universitário; GAT-INIDE; Luanda
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objectivos para a construção de um currículo de sistema educativo pode ser determinante 

para o estabelecimento de prioridades na selecção de objectivos, mas a sua utilização residiu 

mais no princípio técnico, fundamental para a sua construção.   

A organização curricular do sistema educativo em Angola, segue uma estrutura tradicional, 

em que o modelo é baseado em disciplina, (Zabalza, 2001:112-113) por exemplo: 

Matemática, Língua Portuguesa, História e outras. Contudo, no subsistema do ensino 

primário este modelo está associado ao modelo de situações e funções sociais integrando as 

disciplinas de Estudo do meio, Ciências Natureza e outras, permitindo assim a formação 

integral da pessoa (o aluno como um cidadão). Esta tendência pode identificar-se também 

nos planos de formação do 1º ciclo do ensino secundário, rompendo-se no 2º ciclo do ensino 

secundário. No entanto, esta variante foi objecto de algumas reflexões por parte dos técnicos 

afectos ao Ministério da Educação, depois da implementação do currículo saídos da reforma 

educativa de 2001. O currículo escolar não serve para preparar os cidadãos para acender o 

bacharelato e a universidade, mas fundamentalmente considera-se a função social que 

desempenha e que “no período da escolarização obrigatória é essencial” (Muñoz et al, 

2005:49). Porém, reconhecemos que “um currículo democrático deve ser comum, 

cooperativo, útil, inclusivo, prático, realizável, reflexivo, moral, planificado e coerente (…) 

a identificação destes princípios nos parece muito adequada e por eles optamos, mas temos 

que fazer uma interpretação de cada um deles, mais aberta, actualizada e, sobretudo, 

relacionada com a nossa realidade educativa (idem, p.46).   

 

 

2.5.2- Reforma Curricular de 2004 

 

2.5.2.1- Ensino Primário 

 

No actual ensino primário o currículo foi pensado como uma estrutura constituída pelos 

seguintes componentes: caracterização global do contexto angolano e respectivo sistema 

educativo; caracterização geral do ensino primário; estrutura curricular; perspectivas que 

fundamentam as opções tomadas a nível da sociedade, educação, ensino-aprendizagem e 

princípios gerais de intervenção educativa; orientações didácticas gerais; modelo de 

avaliação adoptado; características gerais dos programas do ensino primário; anexos e 

bibliografia.  
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Relativamente à caracterização geral do ensino primário, destacam-se as intenções básicas 

para as opções pedagógicas que circunscreve-se entre outras, a «orientação de toda a acção 

pedagógica na formação integral do aluno com base no desenvolvimento de atitudes, 

consciencialização de valores, considerando a multiplicidade de culturas e de variações 

etnolinguísticas presentes no país e a aquisição de conhecimentos inter-relacionados com as 

aptidões e capacidades que favoreçam a prossecução dos estudos» (Cabral, 2005:8). Com 

essas componentes podemos estar sensibilizados de que a disciplina de História conquista 

uma dimensão na sua aplicação quer como disciplina curricular, quer como auxiliar, de 

outras áreas do conhecimento do ensino primário. Este quadro é visível quando nas 

primeiras classes do subsistema do ensino primário observamos nalgumas disciplinas, como 

Estudo do Meio, Ciências da Natureza, Educação Moral e Cívica, Educação Manual e 

Plástica, e Educação Musical, que podem ser desenvolvidas de forma transdisciplinar.  

Outro destaque baseia-se na função social do ensino primário que «pelo seu carácter impõe a 

eliminação do analfabetismo consistindo em proporcionar conhecimentos necessários com a 

qualidade requerida, desenvolver capacidades e aptidões, consciencializar para a aquisição 

de valores para a vida social para o prosseguimento de estudos. Nesta base segue como 

objectivos neste ensino: desenvolver e aperfeiçoar o domínio da comunicação e da 

expressão; aperfeiçoar hábitos e atitudes tendentes à socialização; proporcionar 

conhecimentos e oportunidades para se desenvolver as capacidades mentais; estimular o 

espírito estético com vista ao desenvolvimento da criação artística; e a garantir a prática 

sistemática de educação física e de actividades gimnodesportivas para o aperfeiçoamento 

das habilidades psicomotoras» (idem, 2005:10).  

Conforme o quadro representa, da primeira a quarta classe os alunos não estudam quatro 

disciplinas, sendo Ciências da Natureza, História, Geografia e Educação Moral e Cívica. 

Estas disciplinas são associadas e empregues na disciplina do Estudo do Meio. No ensino 

primário. Entretanto, «os objectivos gerais da disciplina de História neste subsistema de 

ensino consiste em reconhecer e valorizar as expressões do património histórico e cultural; e 

integrar as noções de espaço e tempo em torno de situações concretas do passado próximo» 

(idem, p.14).  
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2.5.2.2- Primeiro Ciclo do Ensino Secundário 

 

No primeiro ciclo do ensino secundário, o currículo é constituído em termo de: 

caracterização global do contexto angolano e respectivo sistema educativo; caracterização 

geral do 1º ciclo do ensino secundário; estrutura curricular; perspectivas que fundamentam 

as opções tomadas a nível da sociedade, educação, ensino-aprendizagem e princípios gerais 

de intervenção educativa; orientações didácticas gerais; modelo de avaliação adoptado; 

características gerais dos programas do ciclo de estudos.  

Com o objectivo de aprofundar os conhecimentos e habilidades adquiridos no ensino 

primário, o currículo do 1º ciclo do ensino secundário com doze disciplinas (Quadro 2.4), 

pretende enquadrar-se no contexto da multiplicidade de culturas das várias regiões 

etnolinguísticas existentes no país e outros, com vista a proporcionar ao aluno a aquisição e 

o desenvolvimento de atitudes e valores que contribuam plenamente para a sua formação 

integral. Com o mesmo sentido deseja como função social, desenvolver as capacidades, 

aptidões dos alunos e promover uma cultura de valores para a vida social e produtiva através 

das matérias programadas.  

 

Disciplina 1ª classe 2ª classe3ª classe4ª classe5ª classe6ª classe Ciclo

Língua Portuguesa 9 9 9 9 8 8 1560

Matematica 7 7 7 7 6 6 1260

Estudo do meio 3 3 3 3 … … 360Ciencias da 

Natureza … … … … 4 4 240

História … … … … 2 2 120

Geografia … … … … 2 2 120Ed. Moral e 

Cívica … … … … 2 2 120
Ed. Manual e 

Plástica 2 2 2 2 2 2 320

Ed. Visual 1 1 1 1 1 1 180

Ed. Física 2 2 2 2 2 2 320
Total 

Tempo/Semanal 24 24 24 24 29 29 …

Total 

Tempo/Semanal 720 720 720 720 870 870 4620
Total de disciplina 6 6 6 6 9 9 …

 Quadro 2.3 – Plano de Estudo do Ensino Primário

Horário Semanal

Fonte: Cabral, Joaquim F. A.(2005:13); Currículo do Ensino Primário Reforma Curricular, INIDE, Luanda      
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Relativamente aos objectivos traçados neste ensino secundário, tem-se a realçar os 

seguintes: «desenvolver harmoniosamente capacidades físicas, estéticas, laborais, 

intelectuais e cívicas da jovem geração; dominar competências científicas a fim de intervir 

na vida activa da sociedade; conhecer e respeitar os valores e símbolos nacionais; relacionar 

os conhecimentos técnicos - científicos com a resolução dos problemas nacionais 

possibilitando a uma melhor reflexão sobre o meio onde vive; formar o indivíduo, a fim de o 

capacitar para uma melhor análise e compreensão dos problemas a nível nacional, regional e 

internacional; respeitar os valores e símbolos nacionais, pela dignidade humana, pela 

tolerância e cultura da paz e unidade nacional; formar um indivíduo capaz de compreender 

os problemas do País participando na vida social à luz dos princípios democráticos» (INIDE, 

s/d: pp. 7-8).  

A disciplina de Formação Manual Politécnica do ensino de base regular foi neste plano de 

estudos melhorados substituída por Educação Laboral, disciplina que mantém a finalidade 

de levar o aluno para as actividades práticas por meio de uso de ferramentas em oficina. 

Com esta disciplina espera-se que os estudantes adquiram os conhecimentos básicos e 

saibam manejar as ferramentas essenciais para resolver situações pontuais do quotidiano no 

7ª
8ª 9ª

Língua Portuguesa 4 4 4 360
Língua Estrangeira 3 3 3 270

Matemática 4 4 4 360
Biologia 2 2 3 210
Física 3 2 2 210

Química 2 3 2 210
Geografia 2 2 3 210

História 3 3 2 240
Educação Física 2 2 2 180

Educação Moral e Cívica 1 1 1 90
Educação Visual e Plástica 2 2 2 180

Educação Laboral 2 2 2 180
Total T. L. Semanal 30 30 30 …
Total T. L. Anual 900 900 900 2700

Total de Disciplinas 12 12 12 …

Quadro 2.4 – Plano de Estudo do 1º Ciclo do Ensino Secundário

Horário Semanal 

Disciplina
Classes

Total por Disciplina

Fonte: ANGOLA, INIDE (2005:10), Currículo do Ensino Secundário do I Ciclo. 
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lar, na escola, na comunidade, nas diferentes áreas, como electricidade, carpintaria e 

agricultura. Quanto o ensino da língua estrangeira, foi planificada apenas uma opção, 

ministrada de forma continuada no ciclo de estudos, sendo a disciplina de Inglês ou a de 

Francês.  

 

 

2.5.2.3- Segundo Ciclo do Ensino Secundário 

 

O currículo do 2º ciclo do ensino secundário apresenta a mesma organização de temas na 

componente da formação geral comum aos quatro cursos de opção (Quadro 2.5). No 

enquadramento dos programas e na função social, está direccionado para a formação integral 

do aluno, igual como sucede no ensino primário e 1º ciclo do ensino secundário, e para 

«preparar o ingresso no mercado de trabalho e/ou no subsistema de ensino superior e 

desenvolver o pensamento lógico e abstracto e a capacidade de avaliar a aplicação de 

modelos científicos na resolução de problemas da vida prática» (Altunaga, 2005:10). 

 O currículo do 2º ciclo de ensino secundário constituído por uma formação geral com as 

disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Informática, Filosofia e 

Educação Física está vocacionado para a formação de alunos para o ensino superior e a 

formação profissional. Nesta base estão criadas quatro áreas de conhecimento e formação 

mais específicas sendo as de: Ciências Física e Biológica (Quadro 2.6); a de Ciências 

Económico-Jurídicas (Quadro 2.7); a de Ciências Humanas e das Artes Visuais. A Área de 

Ciências Física e Biológica esta orientada para continuação nos cursos de Engenharia, 

(Construção Civil, Mecânica, Química, Informática, Matemática, Geologia, Engenharia 

Geográfica, Geofísica, e outros), Medicina, Ciências Biológica e Enfermagem Superior. A 

Área de Ciências Económico-Jurídicas para os cursos de Economia e Direito. A de Ciências 

Humanas, para os cursos de Línguas, História, Geografia, Filosofia, e outros. Finalmente na 

de Artes Visuais os alunos adquirem conhecimentos para os cursos de Artes Plásticas, 

Música, Arquitectura, Desenho e outros. As opções de formação específica dependem de 

cada curso, sendo Geometria Descritiva para área de Ciências Física e Biológica; 

Antropologia para área de Ciências Económico-Jurídicas, Desenvolvimento Económico-

social para a área de Ciências Humanas; e Sociologia e Psicologia para todas as áreas.  

 

 

 



  

85 
 

 

 

 

 

 

Entretanto o currículo de formação geral nesta área do saber embora esteja direccionado 

para a formação de engenheiros, médicos e outros das áreas das ciências exactas, incorre 

para um esvaziamento da formação pessoal no aluno que pensamos não merecer de uma 

ruptura já que, o aluno no seu percurso estudantil estudou no ensino primário a disciplina de 

Estudo do Meio, História e Educação Moral e Cívica; no 1º ciclo do ensino secundário, a 

disciplina de História e Educação Moral e Cívica; e no 2º ciclo do ensino secundário na área 

de Ciências Física e Biológica, não tem nenhuma disciplina que continua a formação no 

domínio das ciências humanas ou sociais – o currículo da escola está centralizado na 

especialidade que frequenta.  

 

 

 

 

Disciplina

Formação Geral 10ª 11ª 12ª Total do curso

Língua Portuguesa 4 3 3 300

Língua Estrangeira 3 3 3 270

Matemática 5 4 4 390

Informática 4 … … 120

Educação Física 2 2 2 180

Filosofia … 2 2 120

Quadro 2.5 – Plano de Estudo do 2º Ciclo do Ensino Secundário, Área de Ciências Físicas e Biológicas

Fonte: Altunaga, Julian Zerquera.(2005:13); Currículo do 2º Ciclo do Ensino Secundário Reforma Curricular, INIDE, Luanda

Horário Semanal

Disciplina

Formação Específica 10ª 11ª 12ª Total do curso

Física 4 4 4 360

Química 4 4 4 369

Biologia 4 4 4 360

Geologia … 2 2 120

Opção … 2 2 120

Total 30 30 30 …

Total Anual 900 900 900 2700

Quadro 2.6 – Plano de Estudo do 2º Ciclo do Ensino Secundário, Área de Ciências Físicas e Biológicas

Horário Semanal

Fonte: Altunaga, Julian Zerquera.(2005:13); Currículo do 2º Ciclo do Ensino Secundário Reforma Curricular, INIDE, Luanda
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Como tivemos oportunidade de observar, o currículo escolar aplicado regista uma evolução 

técnica na organização e planificação dos diversos conhecimentos científicos no período 

Disciplina

Formação Específica 10ª 11ª 12ª Total do curso

Introdução ao Direito 3 3 2 240

Introdução à Economia 3 2 3 240

História 3 3 3 270

Geografia 3 3 3 270

Desenv. Económico e Social … … 4 120

Opção … 2 2 120

Total 30 27 27 …

Total Anual 900 810 810 3320

Horário Semanal

Quadro 2.7 – Plano de Estudo do 2º Ciclo do Ensino Secundário Área de Formaçao Específica Ciências Económica-Jurídicas 

Fonte: Altunaga, Julian Zerquera.(2005:14); Currículo do 2º Ciclo do Ensino Secundário Reforma Curricular, INIDE, Luanda.

Disciplina

Formação Específica 10ª 11ª 12ª Total do curso

Língua Estrangeira 4 4 4 360

História 3 3 3 270

Geografia 3 3 3 270

Literátura … 2 2 120

Opção … 2 2 120

Total 26 25 27 …

Total Anual 780 810 750 3340

Horário Semanal

Quadro 2.8 – Plano de Estudo do 2º Ciclo do Ensino Secundário, Área de Formaçao Específica Ciências Humanas

Fonte: Altunaga, Julian Zerquera.(2005:14); Currículo do 2º Ciclo do Ensino Secundário Reforma Curricular, INIDE, Luanda

Disciplina

Formação Específica 10ª 11ª 12ª Total do curso

Desenho 3 3 2 240

Teoria e Prática do Design … 3 3 180

Geometria Descritiva 3 3 … 180

História das Artes 2 3 3 240

Técnica de Expressão Artistica 3 4 4 330

Opção … 2 2 120

Total 26 27 25 …

Total Anual 810 840 750 2270

Horário Semanal

Quadro 2.9 – Plano de Estudo do 2º Ciclo do Ensino Secundário, Área de Formaçao Especifica Artes Visuais 

Fonte: Altunaga, Julian Zerquera.(2005:15); Currículo do 2º Ciclo do Ensino Secundário Reforma Curricular, INIDE, Luanda
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estudado (1978 – 2004). Os factos apresentados revelam uma evolução positiva com uma 

melhor organização curricular, responsável por cuidar do percurso cultural, académico e 

técnico dos alunos, pretendendo assim a construção de uma sociedade enquadrada na gestão 

do desenvolvimento humano. Na implementação da segunda reforma educativa 

particularmente no 2º ciclo do ensino secundário o seu desempenho passa principalmente 

pela aquisição de recursos humanos técnicos (professores e especialistas) e materiais (infra-

estruturas e equipamentos). Embora se observe todos os dispositivos para sustentar o sistema 

de educação, a organização igual como na primeira reforma educativa necessitará de 

melhoramento na organização curricular e das disciplinas que a compõe. Assim estaremos a 

responder à dinâmica do processo de ensino e aprendizagem como um acto sempre 

renovador, sendo que as grandes reformas devem acompanhar as grandes mudanças 

políticas, económicas e sociais.   

A diversidade e a pluralidade da sociedade angolana permitem um estudo transversal da 

História e particularmente a de Angola. Recordamos D. Alexandre do 

Nascimento”Arcebispo de Luanda” quando em 1985 dissertava sobre o tema “Encarando o 

futuro” no Seminário Internacional sobre Educação em África, organizado pela CEPCEP21, 

da qual mencionava o seguinte: «Angola, terá vez alguma de esquecer que é parte integrante 

e necessária da África» (Povos, 1994:200). No contexto educativo, o pensamento e conteúdo 

aqui expostos faz-nos reflectir na responsabilidade dos autores da política educativa e dos 

programas escolares do modo como devem ser geridos e transmitidos os conhecimentos para 

a formação da identidade Angolana. Certamente, que consiste numa tarefa científica 

contínua com base nas grandes mudanças sociais que se vão operando ao longo dos tempos. 

Objectivamente, a organização curricular leva-nos a desenvolver vários assuntos que 

abarcam várias disciplinas curriculares, que constituem as opções motoras para o 

desenvolvimento temático escolar e social em que esta inserido o sistema de ensino. O 

currículo do sistema educativo obviamente, tem a sua aplicação na sala de aulas, através do 

processo de ensino-aprendizagem de uma disciplina curricular. 

 No caso da disciplina de História em Angola, o seu currículo de ensino passa pelos 

objectivos da disciplina traçada a partir do desenvolvimento e transmissão de várias 

matérias. Neste sistema de ensino, em cada conteúdo da História extraem-se os objectivos 

educativos de maneira a reconhecer o passado e a incentivar o estudo da História. Mas da 

                                                 
21 É um Centro de Estudos da Universidade Católica Portuguesa, criado em Fevereiro de 1983, o qual pretende 
contribuir para o incremento da cultura nos planos intelectual, artístico, moral e espiritual, como instrumento 
de realização humana (Povos e Culturas 1994). 
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construção do programa curricular, observamos uma escassez nas unidades temáticas sobre a 

transversalidade histórica com base na realidade nacional. Porém, a construção curricular de 

História pode ser capaz de traduzir o equilíbrio entre o passado histórico e o presente; ou 

ainda da modernidade à tradição e formar a pessoa que se deseja. Mas nesta vertente torna-

se necessário adoptar numa «abordagem pluridisciplinar22» e «transdisciplinar23» em classes 

consecutivas conforme a necessidade social num período médio e longo de formação. É com 

base nesses elementos que a educação para a paz, a educação do papel da mulher e a 

educação multicultural representam actualmente uma necessidade de as enquadrar no 

currículo de ensino e pelos factos no currículo da disciplina da História.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
22 Segundo Viviane Landsheere, a abordagem pluridisciplinar define-se como “justaposição de disciplinas mais 
ou menos próximas”. “Por exemplo: justaposição de diferentes ramos das ciências sociais. Cada disciplina é 
ensinada em função de uma síntese final a efectuar e serve de contexto às outras” Landsheere 1994:91);   
 
23 A abordagem transdisciplinar é definida pela mesma autora como pesquisas transdisciplinares inventam um 
modo original de abordar o seu tema comum. Os investigadores, provenientes de diferentes horizontes teóricos, 
ultimam juntos uma metodologia comum. A sua empresa anuncia o aparecimento de uma nova disciplina que 
engloba e ultrapassa as primeiras”. (idem, p.91).  
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3 – Programas de História no subsistema do ensino geral  

 

3.1- Evolução do ensino da História nos programas escolares nos anos de 1978 a 2004 

 

O ensino da História em Angola logo após da independência manteve o programa do ensino 

colonial até o ano lectivo de 1977. Seguindo os princípios básicos para a reformulação do 

sistema de educação e ensino na República Popular de Angola, eram conservadas as ideias 

negativas da colonização poder-se-á dizer que “em Angola esta característica do ensino 

português (teorista ou teorético, escolástico: (…) a escola pretendia servir os interesses da 

colonização, dando-lhes uma dimensão totalmente estrangeira. Deste modo a escola em 

Angola nada ensinava sobre a realidade angolana ou africana, mas sim sobre Portugal e 

Europa. Evidentemente o pouco que se falava de África, era para criar no aluno, o 

sentimento de que Portugal era uma grande potencia e um país “civilizado” pelo que por 

esse facto, qualquer revolta contra a colonização estaria condenada ao fracasso. A escola 

tudo fazia para destruir a personalidade do colonizado, a sua tradição cultural, a sua 

identidade, levando ao desprezo do seu próprio passado como povo e a sua organização 

social, transformando-o a submissão do colonialismo e em imitador servil do modo de vida 

de pensar do europeu” (MED, 1985:33-sic).  

Conforme o manual sobre metodologia do ensino da História, publicado em Luanda pelo 

CIP – MED, o ensino da História no período colonial, correspondia aos interesses do poder 

colonial, sendo que, os programas de história não reflectiam nada sobre a História de 

Angola. Só falavam da grandeza e do papel dos “civilizados” de Portugal; a História era 

focada sobre o ponto de vista eurocêntrico e apresentava-se como um conjunto de factos e 

fenómenos sem qualquer análise das causas objectivas e as ligações existentes entre eles; a 

História era assim, focada sob um ponto de vista idealista. Para ilustrar o que acima se 

referiu poderíamos consultar o (cf. MED-C.I.P) livro de leitura da 4ª classe da época 

colonial”Caminhos Portugueses” de 1960. Aqui é-nos aconselhado a consultar a página 52 - 

Silva Porto; página 62 – A vida de Jesus; página 80 – Alma dos Portugueses e a página 103 

– Pelas sete partidas do mundo. 

Depois da Independência o governo de Angola empreendeu reformulação do sistema de 

educação e ensino. Esta enorme tarefa, teve como objectivo colocar a educação ao serviço 

do objectivo principal do povo angolano: construção da sociedade socialista e na formação 

do Homem novo. 
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Com este objectivo o Ministério da Educação (MED), através da sua estrutura responsável 

pela elaboração dos recursos educativos, o Centro de Investigação Pedagógica e Inspecção 

Escolar (C.I.P.I.E), concebeu o cronograma temático do ensino da História da iniciação à 

oitava classe, conforme se segue: 

Quarta classe - Iniciação à História de Angola; 

Quinta classe - Ciências Sociais; 

Sexta classe - Ciências sociais; 

 Sétima classe – História;  

Oitava classe – História;  

 

 

3.1.1 - Ensino da História no I nível escolar 

 

Deste modo estavam criadas as bases temáticas para a organização dos programas da 

História, que viria a ser compilado pelo Centro de Investigação Pedagógica e Inspecção 

Escolar (C.I.P.I.E)24. Um exemplo vivo é o índice dos manuais da 7ª (MED s/d) e 8ª classe 

1º volume (MED 1990) e 8ª classe 2º volume (MED 1991/92) utilizados e que reflectiam as 

unidades e subunidades temáticas dos programas de História da sétima e oitava classe. Nota-

se que a falta de professores qualificados e especializado para o ensino de História era uma 

preocupação, sendo que, por estes motivos e considerando o pouco número de docentes 

existentes nos primeiros anos depois da Independência, tomaram-se algumas medidas. Estas 

medidas focaram-se na cooperação estabelecida entre alguns Governos com as quais Angola 

tinha relações de amizade e cooperação. Entre vários países predominantemente de opção 

socialista e progressista, destaca-se a República de Cuba, na ministração das aulas de 

Ciências Sociais e História neste nível de ensino.  

A Iniciação à História de Angola, era uma disciplina cujo objectivo era levar os alunos a 

adquirir pela primeira vez uma visão global do passado histórico de Angola, a fim de 

permitir uma participação consciente na vida da comunidade. Esta disciplina tinha como 

finalidade levar os alunos a familiarizarem-se com as noções e conceitos básicos para iniciar 

o estudo sistemático da disciplina na sétima classe. Algumas dessas noções são: colónia, 

resistência, exploração, etc. Paralelamente, nesta classe o ensino era desenvolvido, a nível 

                                                 
24 Instituição criada em 1977, ao abrigo do N° 26/77 de 27 de Janeiro da Presidência. Posteriormente, em 
Conselho de Ministros, foi denominado Centro de Investigação Pedagógica (C.I.P.) em Decreto N° 40/80 de 14 
de Maio.  
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dos aspectos organizativos e didácticos, através de estudos sistemáticos da história universal, 

nomeadamente a consulta de textos, uso de gráficos, mapas, fontes históricas etc. De 

salientar, que a Iniciação à História de Angola como disciplina independente, só era 

estudada na fase terminal do I nível, ou seja na quarta classe (o I nível começava com a 

classe de iniciação e terminava com a quarta classe).  

 

 

3.1.2 – Ensino da História no II nível escolar 

  

Na organização curricular do II nível escolar observava-se uma interrupção da disciplina de 

História na quinta de classe. O II nível de ensino começa com a 5ª classe e termina com a 6ª 

classe. A disciplina de Ciências Sociais operava a integração de várias ciências, 

principalmente a Sociologia, História e Geografia. Assim, abaixo mencionamos os 

conteúdos na quinta classe e as respectivas cargas de aulas:   

I - O Homem produz em sociedade, 54 aulas 

II – Actividades económicas produtivas em Angola, 59 aulas 

III – Saúde, Educação e Cultura, 16 aulas 

Na sexta classe os conteúdos eram os seguintes: 

I – Dominação colonial, 43 aulas 

II – Da resistência à luta de libertação nacional, 45 aulas 

III – A luta pela construção do socialismo, 25 aulas 

O programa da quinta classe (MED, 1985) expõe aspectos relacionado com a compreensão 

da concepção materialista da história, tendo em conta que se fala das necessidades vitais do 

homem e a sua satisfação através do trabalho. Faz referência que o homem como ser social 

transforma a natureza e como tal a primeira condição humana é a produção e a reprodução 

da vida material. Também expõe aspectos do meio geográfico e a sua importância ao 

desenvolvimento do homem e da sociedade. Por outro lado a saúde e a educação e a cultura 

merecem também atenção.  

Na sexta classe o programa refere ao aproveitamento vegetal e animal, como pecuária, à 

agricultura tradicional e moderna e destaca o papel dos camponeses. Também estuda o 

aproveitamento mineral, sendo que ressalta a importância dos metais como matérias-primas, 

a evolução da extracção mineira em Angola; o aproveitamento das águas, como os rios, o 

mar suas riquezas e a exploração em Angola; a indústria transformadora em Angola e a 

classe operária como factor decisivo para o futuro do país. Quanto o II tema, da resistência à 
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luta de libertação nacional, destaca a resistência angolana e as razões que levaram a derrota. 

Posteriormente estuda-se o desenvolvimento nacionalista e a luta de libertação nacional 

abordando o papel do Movimento Popular de Libertação de Angola (M.P.L.A) neste 

processo e as tentativas do imperialismo internacional no sentido de impedir a liberdade do 

povo angolano, assim como o papel desempenhado pelo campo socialista no que se refere à 

ajuda do povo angolano, expresso no quadro/contexto do internacionalismo proletário. No 

III tema da sexta classe, faz-se uma análise das tarefas mais importantes para se atingir o 

objectivo da “sociedade socialista angolana25” como sendo: a sociedade socialista, o 

aumento da produção, o desenvolvimento das forças produtivas para se criar a base material 

do socialismo, a revolução cultural, a necessidade de se fortalecer a aliança operária 

camponesa.  

 

 

 

3.1.3 - Ensino da História no III nível escolar 

 

Comparando os programas da 7ª e 8ª classe utilizados antes de 1978, podemos concluir que 

foram introduzidas excessivos conteúdos. Esta introdução reduzia os estudos sobre a 

História Europeia praticado até o ano lectivo de 1977 em Angola. Nesta base desenvolvia-se 

nos alunos conhecimentos históricos de várias regiões do continente africano do qual faz 

parte Angola. Por outro lado, a variedade de conteúdos estudados, conforme se constatou 

nas unidades programáticas, permite por um lado a diversidade de factos histórico e a 

possibilidade de comparação. Assim, também acontece quando o aluno a frequentar uma 

                                                 
25 Um país onde as forças produtivas de operários e camponeses constituem a força dirigente do povo. 

Classe Disciplina Unidade temática
Passado histórico de Angola (1)

                              História universal (1)

I - O Homem produz em sociedade

II – Actividades económicas produtivas em Angola

III – Saúde, Educação e Cultura

I – Dominação colonial

II – Da resistência à luta de libertação nacional

III – A luta pela construção do socialismo

5ª

Quadro 3.1 - Temas de História da 4ª, 5ª e 6ª classe em 1985/86

(1)      A falta de acesso à fonte (programa construtivo da quarta classe de 1980), limita-nos em apresentar com mais detalhe os conteúdos. 

Fonte: R.P.A, (C.I.P.), 1985 Metodologia do Ensino da História. 

Programa do programa

Ciências Sociais6ª

Iniciação à História de Angola

Ciências Sociais

4ª
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classe estuda várias disciplinas e na sua aprendizagem permite adquirir vários 

conhecimentos.  

A História como disciplina independente surge inicialmente no III Nível de Ensino de Base, 

nível que contém o 7ª e 8ª classe. Conforme já citado, o programa do7ª e 8ª classe elaborado 

pelo Centro de Investigação Pedagógica e Inspecção Escolar (C.I.P.I.E) a partir do ano 

lectivo de 1978 e em vigor neste mesmo ano lectivo, ilustra a sucessão de temas organizados 

para este nível. Assim, é detalhado a organização e sequência dos conteúdos programáticos 

sem a distribuição da carga horária, pelo facto de a mesma ter sido extraída do manual 

(único) em substituição ao programa que passamos a descrever: 

 

 

 

Na 7ª classe, assim designado, estava composto pelas seguintes unidades temáticas: a 

História como Ciência; origem da Humanidade; civilizações Fluviais Antigas; 

características principais; África até o século VII; e África do século VII ao século XV. 

A História como Ciência, apresenta três subtemas sendo o primeiro, o que é a história e 

como se serve. No segundo subtema, estuda ainda, as fontes históricas, escritas e orais: a 

Classe Disciplina Unidade temática
1-A História como Ciência

2-Origem da Humanidade

3-As Civilizações Fluviais Antigas

4- Características Principais

5-África até o século VII

6-África do século VII ao século XV

1 - Feudalismo na Europa

2 -A Expansão Europeia

3 -África na Era do Tráfico

4 - Angola na era do tráfico

5 -Conquista e Colonização da Ásia e América

6 -Consequências da Expansão Europeia

7-Desenvolvimento do Capitalismo na Inglaterra

8-A Independência dos Estados Unidos da América

9-A Revolução Francesa

10-As Independências da América Latina

11- Primeiras Lutas Operárias

12- Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico

13- O Desenvolvimento do Capitalismo nos Estados Unidos da América

8ª

História 

  "               "

Quadro 3.2 - Temas de História da 7ª e 8ª classe em 1985/86

Fonte: Angola, MED (s/d); História , Ensino de Base 7ª classe; Plátano Editora; Angola, MED (1990) História 2º Volume, Ensino de Base 8ª classe, Edições ASA, Portugal; Angola, MED (1991/92) História 2º Volume, Ensino de Base 8ª classe, INIDE; MAKUTANGA, Fabrica de Livros U.E.E., R.P.Angola.

7ª

Programa do programa reflectido no Manual escolar único



  

94 
 

importância da tradição oral. No terceiro subtema, o tempo histórico; o calendário; as 

ciências auxiliares.  

O segundo tema iniciou-se com o estudo da hominização: a origem e a evolução do homem, 

África «berço da humanidade», a diferenciação racial. No segundo subtema aborda a 

comunidade primitiva; caça e recolecção; os instrumentos; a cooperação como base da 

comunidade primitiva, começo da desintegração da comunidade primitiva; Revolução 

Neolítica; a agricultura, a pastorícia; o artesanato, aparecimento da arte e das crenças 

religiosas.  

O terceiro tema, “Civilizações fluviais antigas”estuda o Egipto: meio natural da população; 

desenvolvimento da agricultura e do artesanato; as classes sociais: aristocracia, camponeses, 

artesãos e escravo; a luta de classes, revoltas das classes exploradas; a religião e o papel dos 

sacerdotes; a arte; a escrita e a literatura; a ciência: medicina, matemática e astronomia. O 

segundo subtema estuda a China; o meio natural e os primeiros habitantes; a agricultura e o 

artesanato; as classes e os estados no II milénio; unificação do país no século I a.n.e.; 

desenvolvimento económico, a estrada da seda; as sublevações populares; a religião; a arte e 

a ciência. O último consta, as características principais das civilizações fluviais antigas. 

O tema seguinte “características principais” estuda: as características das civilizações 

fluviais antigas, o mundo mediterrânico, a Fenícia, a Grécia e Roma.  

O tema cinco, “África até ao século VII”, inscreve-se sobre: contactos com o exterior; a 

difusão do ferro; início do trabalho dos metais; difusão da metalurgia; a revolução do ferroe 

o último subtema as migrações bantu. 

Posteriormente o estudo na 7ª classe termina com o tema seis, “África do século VII ao 

século XV”em que são desenvolvidos os seguintes subtema: o Islamismo; os reinos 

sudaneses (Gana, Malí e Songhai); reinos Yoruba e do Beni; o reino do Congo; Zimbabwé e 

Monomotapa; as cidades do litoral Índico; e caracteristicas gerais das sociedades africanas 

(ao Sul do Sara).  

No sétimo ano escolar o aluno aprendia um conjunto de conteúdos que a capacitava com 

conhecimentos de factos da História, desde a pré-história à Idade Média. Associa esta 

evolução com os feitos sociais da História da Europa, com particular realce para o caso 

Portugal.  

Ao nível da 8ª classe, as temáticas ministradas nas aulas de História eram: Feudalismo na 

Europa; a Expansão Europeia; África na Era do Tráfico; Angola na era do tráfico; Conquista 

e Colonização da Ásia e América; Consequências da Expansão Europeia; Desenvolvimento 

do Capitalismo na Inglaterra; a Independência dos Estados Unidos da América; a Revolução 
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Francesa; as Independências da América Latina; primeiras Lutas Operárias; do Socialismo 

Utópico ao Socialismo Científico; o Desenvolvimento do Capitalismo nos Estados Unidos 

da América. 

O primeiro tema estuda, “O Feudalismo na Europa”, estuda as origens da sociedade feudal: 

o período da decadência do império romano, os bárbaros, a sociedade germânica e formação 

da sociedade feudal; caracterização do sistema feudal, a propriedade feudal; a revolução 

urbana, a revolução técnica feudal, génese do capitalismo e a centralização do poder nas 

monarquias feudais; e declínio da sociedade feudal. 

O tema seguinte, desenvolve factores que contribuíram para a expansão, o monopólio 

comercial árabe-italiano, procura de novas rotas para o oriente e desenvolvimento da técnica 

e da ciencia; e as grandes viagens e as novas rotas, Portugal e Espanha: sua participação no 

início da expansão e a nova rota atlântica.  

O terceiro tema estuda, os primeiros contactos; as feitorias; inicio do tráfico, antes da 

chegada à América dos europeus, depois da chegada à América dos europeus; a escravatura 

em África; o comércio triangular, as companhias; efeitos do tráfico nas regiões costeiras e 

no interior, função demográfica, desorganização das sociedades africanas; e o estudo de 

algumas sociedades africanas. No terceiro tema “Angola na era do tráfico” contém oito 

subtemas dos qual se refere: Primeiras relações com os portugueses; a agressão portuguesa; 

o desenvolvimento da colónia; organização interna da colónia; o império Lunda; os reinos 

ovimbundu; a agressão portuguesa ao Planalto e a resistência; e os reinos do Sul.   

O tema “Conquista e colonização da Ásia e América” consistiam nos seguintes subtemas: 

Ásia antes da colonização portuguesa; os portugueses na Ásia; a concorrência holandesa e 

inglesa pela conquista de novos mercados; o estabelecimento de zonas de influências: as 

companhias comerciais, os «conquistadores» espanhóis e o genocídio das populações 

ameríndias; conquista e colonização do Brasil; fundação das colónias inglesas na América 

do Norte; semelhanças e diferenças entre a colonização espanhola, portuguesa e inglesa 

neste Continente. 

O tema seguinte tem alistado os seguintes subtemas: a Ásia e a colonização portuguesa, a 

Índia, a China e o Japão; os portugueses na Ásia; a concorrência Holandesa e Inglesa pela 

conquista de novos mercados; os conquistadores espanhóis e o genocídio das populações 

ameríndias; conquista e colonização do Brasil; fundação das colónias inglesas na América 

do Norte. 

A unidade temática seis “Consequências da Expansão Europeia” refere a colonização 

europeia no mundo; formação do mercado mundial; a acumulação primitiva do capital na 
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Europa; contradições entre potências coloniais; alargamento do conhecimento científico e 

técnico; e aprofundamento do desenvolvimento desigual entre a Europa e o resto do mundo. 

O tema seguinte desenvolve os seguintes subtemas: a acumulação primitiva do capital na 

Inglaterra; a revolução de 1640/1660; a revolução industrial; e consequências da revolução 

industrial. Relativamente a sétima unidade temática “A Independência dos Estados Unidos 

da América”, formaram-se dois subtemas que passamos a descrever: características das treze 

colónias inglesas da América do Norte; contradições com a Inglaterra; a guerra da 

independência; a Declaração da independência de 1776: participação de outras potências 

europeia na guerra; a participação das classes na Guerra; a constituição dos Estados Unidos 

da América; e importância desta revolução burguesa. Em seguida, a unidade temática “ A 

Revolução Francesa”, que estuda a situação económica social em França no século XVIII; 

pensamento político e teorias económicas dos ideólogos da burguesia francesa no século 

XVIII; da Monarquia absolutista à República burguesa; estabelecimento em França da 

ditadura militar e o império Napoleónico; e reacção política da Europa feudal absolutista à 

revolução francesa.  

A unidade temática sobre as Independências da América Latina, desenvolve os seguintes 

subunidades: condições favoráveis a libertação á libertação das colónias na América Latina; 

; da colónia francesa de São Domingo à República do Haiti; a libertação das colónias 

americanas da soberania espanhola; a independência do Brasil; e significado das lutas de 

independência da América Latina. 

De notar que, o excesso de unidade temática na 8ª classe, conduz-nos a realidade dos facto 

que justifica a continuação da descrição do programa. Sendo assim, e dando continuidade, 

passaremos a descrever a décima primeira unidade temática “Primeiras Lutas Operárias” que 

estuda: desenvolvimento do capitalismo em alguns países da Europa no século XIX; e o 

movimento operário. A unidade seguinte “Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico” 

compreende: o socialismo Utópico, o Socialismo Científico de Karl Marx e Friedrich 

Engels; e as revoluções de 1848 na Europa. 

 Para terminar de descrever o programa da 8ª classe, a última unidade temática “O 

Desenvolvimento do Capitalismo nos Estados Unidos da América” estuda: a expansão 

territorial para o Oeste e genocídio dos índios; a “revolução industrial”; a guerra de 

sucessão; e a política dos Estados Unidos de América na América Latina.  

Na 8ª classe escolar as aprendizagens dos alunos, continuam fundamentalmente 

centralizadas no ensino dos conhecimentos da História sobre os alcances das viagens, 

contactos e permanência dos povos europeus nos continentes asiático, americano e africano. 
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Ainda, sobre a progressão política e social na Europa são estudados a Inglaterra e francesa. 

Através da revolução francesa, são lançados focos de aspirações para a proclamação da 

independência dos E.U.A. e da América latina por um lado e por outro o amadurecimento 

dos operária como classe social independente capaz de fazer face a luta contra a burguesia, e 

as novas conquistas sociais. Enquanto isso, são reduzidos os estudos da História de África e 

Angola. No final deste nível podemos concluir que são adquiridos conhecimentos 

suficientes que capacitam os alunos para os factos históricos do mundo e a inserção dos 

factos históricos vividos na Europa, e fora dela num período que vai do século XV ao século 

XVIII. 

Os programas de 1985 apresentados (da 4ª a 8ª classe), espelha a totalidade dos temas e 

conteúdos que foram utilizados depois da descolonização de Angola em 1975. O ensino da 

História está vinculado a História universal, de África e de Angola. Um dos problemas da 

educação em Angola depois da descolonização era «a problemática do ensino da História» a 

inexistência do ensino da História de Angola nos programas escolares. Esta problemática 

parece ter sido resolvida observando o vasto trabalho de programação didáctica efectuada 

pelas estruturas afins. Lamentável terá sido a interrupção dos detalhes didácticos necessários 

para o professor no capítulo da planificação e o leccionar das aulas durante as primeiras 

décadas das épocas escolares. Mas também sabemos que o país não vivia de boa saúde ao 

nível de especialistas do sector para que os elementos essenciais esboçados nos programas 

fossem criteriosamente identificados e compreendidos tais como as finalidades e a avaliação.   

Como tivemos a oportunidade de observar, os temas dos diversos programas são vastos e ao 

mesmo tempo, envolvem muito conteúdo. Além de se verificar a contemplação de alguns 

conteúdos relacionados da História de Angola, pelas razões expostas em capítulo anterior, a 

vastidão dos conteúdos temáticos nos programas dificultava o cumprimento deste. Sabemos 

que o ano lectivo tem a mesma duração para todos os níveis do subsistema do ensino geral, e 

a distribuição da programação temática necessita de docentes bem preparados para o ensino, 

o que não era uma realidade. 

Como consequência, durante estes anos, era notório o não cumprimento do programa de 

História nas aulas. As evidências demonstraram que o aluno de uma determinada classe, no 

caso da 7ª, 8ª ou 9ª classe, que transitassem de classe e que não tinham completado os 

conteúdos neles planificado conforme o programa, não dava continuidade na classe seguinte, 

ou seja na classe seguinte começava com a primeira unidade temática da referida classe. O 

ensino aqui não obedecia algumas vezes o cumprimento da matéria programada, esse 

procedimento tornava-se um hábito no ensino angolano. É de salientar que o Ministério da 
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Educação vivia um défice de quadros, organização e de controlo nestes primeiros anos da 

Independência.  

Um aspecto importante a salientar é o do curso pré-universitário que eram ministrados 

cursos avançados de transição para a universidade, nas áreas de ciências físicas, ciências 

biológicas e ciências sociais. No Sistema de Educação Escolar em vigor, a disciplina de 

História passou a ser ministrada apenas nos cursos de ciências sociais. A aplicação do nível 

«pré-universitário curto26» ao novo sistema de organização escolar, enquadrava o ensino da 

História com bases da ideologia marxista-leninista e servia de ponte para a continuação de 

cursos universitários, como: Direito, História, Geografia, Sociologia, Pedagogia, Economia 

e outros. Em 1986 foi considerado para o sistema educativo nacional o período de 

estabilização. Mas, posteriormente ao longo dos tempos foram se observando alterações nos 

programas, permitindo a inclusão de algumas unidades temáticas e a exclusão de outras 

evoluindo para um ensino pré universitário, conforme será mencionado posteriormente27.  

 

 

3.1.4- Orientação metodológica para o ensino da História (1985) 

  

Com o objectivo de apoiar as aulas de didáctica especial da História do 1º curso nacional de 

formação de Inspectores, realizado em 1982/83, foi elaborado o texto (em substituição do 

manual) sobre metodologia do ensino da História publicado em 1985 pelo Ministério da 

Educação, através do C.I.P.. Este manual considerado útil para os alunos dos Institutos 

Normais de Educação, em particular, e os professores de História em Geral procurava 

desenvolver cada um dos pontos do programa curricular de História vigente. Cada unidade 

didáctica do programa apresentava as subunidades e também os objectivos específicos 

(MED; 1985:01). De salientar que este material servia para a formação dos professores de 

História do I, II e III níveis de ensino em Angola. 

Um outro aspecto a salientar trata das questões ligadas as finalidades traçadas para os 

diferentes níveis de ensino, apresentando um desenvolvimento gradual ao objectivos 

específicos de cada classe e dos temas a desenvolver no ensino da disciplina de História. 

Existe uma comprovação na educação ideológica para a formação da pessoa e do cidadão 

                                                 
26 Assim chamado vulgarmente por terem a duração de quatro semestres ou seja dois anos lectivos. 
27 De um modo geral, os programas aplicados em 1978 no quadro da primeira reforma educativa em Angola, 
dividiam-se as unidades temáticas sobre a construção do sistema socialista e, as da História. Os programas, não 
foram alterados na sua totalidade, as primeiras alterações basearam-se em retirar a carga ideológica que os 
programas apresentavam. Neste contexto os programas foram sempre os mesmos, as mudanças simultâneas e 
globais foram realizadas em 2001 com a segunda reforma educativa.   
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angolano numa base de construção para as ideias do socialismo científico fundamentada 

pela teoria marxista-leninista.  

 

 

Figura 3.1 - FORMAÇÃO GRADUAL DOS OBJECTIVOS 

Derivação de um objectivo geral da disciplina até aos diferentes níveis 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: MED, (1985:48); Metodologia do Ensino da História; C.I.P.; Luanda - sic. 

  

 

Os programas de ensino de Historia assim como outros programas de ensino eram de uso 

obrigatório em todas as escolas do país. A educação política e ideológica entre outras 

constituía um dos objectivos educativos no ensino da História. Este objectivo «destinava-se 

em primeiro lugar a preparação dos alunos, no que se refere à participação consciente na 

aplicação da política do MPLA – “Partido do Trabalho e do Estado Socialista28” |(tais como 

a conquista das massas trabalhadoras, elo defensor do sistema mundial do socialismo) |. 

|(Intervém também nos alunos pela) | «criação da atitude de apoio e solidariedade aos povos 

do “Terceiro Mundo” e aos que lutam pela sua libertação e pelo progresso científico-técnico; 

à formação das convicções do patriotismo socialista e do internacionalismo proletário (…); 

da Paz e da Liberdade dos povos; à fidelidade do socialismo (MED, 1984:42-sic)».  

 

                                                 
28 No I Congresso do M.P.L.A., em 1977 uma das missões histórica foi que o M.L.P.A., deixou de ser uma 
Organização de massas para uma Organização Partidária cuja linha política é Marxista-leninista. Assim passou 
a ser designada: Movimento Popular de Libertação de Angola Partido do Trabalho (M.P.L.A-PT). De salientar 
que traçou como força motriz da sociedade socialista angolana a classe operária e camponesa associando os 
intelectuais revolucionários. 
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A valorização tida na formação da educação política e ideológica no ensino da história, 

aconselhava «incluir no seu desenvolvimento a assimilação da capacidade de analisar os 

factos históricos, partindo da “concepção partidarista da História”29 (idem, MED, 1984:43)». 

Por sua vez, o processo de ensino - aprendizagem da História compreende ainda outro 

objectivo: da educação moral socialista (ob. cit., 1984:43). Este objectivo, entende-se por 

desenvolvimento dos sentimentos morais, da formação da consciência moral, a criação e 

desenvolvimento de habilidades e hábitos de conduta moral. No modelo da escola socialista 

modelo seguido em Angola durante a República de 1975 a 1992, a educação moral faz-se de 

acordo com os princípios da moral comunista, dos quais se destacam: a fidelidade às ideias 

do socialismo científico; o amor à Pátria e aos países socialista; o amor aos trabalhadores 

que lutam contra o imperialismo em Angola e em todas as frentes de luta; compreensão do 

dever social; assumir uma atitude comunista perante o trabalho, ao colectivismo, ajuda 

mútua, espírito de camaradagem; admiração e respeito pelos operários destacados; lutar 

intransigentemente contra a justiça, infracção social e o parasitismo; desenvolvimento do 

amor ao partido e as organizações de massas.  

Além dos objectivos, outros elementos metodológicos para estrutura do ensino da História 

na escola referem-se à formação do sistema de conhecimentos históricos. As noções e 

conceitos são muito importante já que no desenvolvimento da aula, quando são bem 

estudados e assimilados as noções e os conceitos, certamente o aluno pode identificar e 

compreender as razões, evolução e os efeitos de um determinado facto histórico. Com esta 

base, a metodologia para a formação do sistema de conhecimentos históricos assenta na 

formação das representações históricas, conceitos, regularidades, leis históricas e níveis de 

conhecimentos históricos: reprodutivo e o aplicativo. 

Segundo o documento em estudo “sobre a metodologia do ensino da História”, as noções 

são as bases para a formação das representações e dos conceitos, e são muito importantes 

nas primeiras classes30. Por sua vez, os conceitos mais simples e concretos formam-se com o 

material histórico de uma Aula com o apoio nas noções. Os conceitos mais complexos, que 

não podem apoiar-se directamente nas noções são trabalhadas, com base nos conceitos já 

adquiridos. Conclui-se que para a formação das noções históricas é necessário conhecer-se o 

objectivo do conhecimento histórico a nível do plano sensorial. Deste modo, o professor 

deve apoiar-se numa série de recursos didácticos, como gravuras, objectos de um museu, 

                                                 
29 Formação das ideologias marxista-leninista no ensino da História.  
30 O documento não faz referencia as primeiras classes mas numa compreensão ao organigrama do sistema de 
ensino as primeiras classes onde são leccionadas a disciplina de História são a 4ª, a última do I nível do 
subsistema do ensino geral, a 5ª e 6ª classes, as únicas do II nível do subsistema do ensino geral. 
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etc. Assim torna-se muito difícil no âmbito do estudo de História criar representações 

históricas concretas nos alunos por causa dos traços específicos do objecto de estudo. 

Assinala ainda que não é possível apresentar aos alunos objectos de assimilação sensorial 

directa a partir dos acontecimentos históricos mas sim a partir da sua transmissão de forma 

indirecta, sob forma de relato dos acontecimentos do passado. Contudo, a formação de 

representações nos alunos passa pelas noções já adquiridas pelos alunos, o professor explica 

o assunto, tendo o cuidado de abordar os factos históricos que levam a formação das 

representações de vários tipos, geográficas, económicas, individualidades, objecto de cultura 

material, etc.  

A formação das regularidades e leis históricas é realizada a partir da análise dos fenómenos 

que se repetem historicamente na sua essência. A assimilação do conhecimento histórico 

apresenta-se de nível diferente. Não existe uma uniformização na forma como são 

adquiridos os conhecimentos de uma determinada aula pelos alunos. Ao nível da assimilação 

reconhecem-se três níveis, que são: reprodutivo, aplicativo e criativo. Neste sentido a 

metodologia da formação do conhecimento histórico deve ter em conta os seguintes 

elementos (MED, 1984:61): 

- o material histórico: a estrutura dos conhecimentos (representações e conceitos); 

- o nível de assimilação dos conhecimentos que se pretende incutir nos alunos (reprodução e 

aplicação); 

- os procedimentos a utilizar: narração, descrição, explicação, etc, no que se refere ao 

trabalho do professor, e elaboração de composições, desenhos, esquemas para a actividade 

do aluno.  

 

 

3.1.5- Angolanização e africanização da História (1991-2001) 

  

Em 1990, Angola abandona, o sistema de partido único e caminha para o sistema 

multipartidário. Em 1992, Angola conheceu as primeiras eleições multipartidárias no País. 

Neste mesmo ano ao nível da sua política regional, a SADCC é transformada por SADC, 

uma organização estrategicamente económica, que desempenhou um valioso papel nas 

mudanças política da região Austral de África. Em 1994 ao nível da região, a África do Sul 

muda de regime político para um regime democrático com a queda do apartheid. Esta 

decisão levou a estrutura central do poder executivo a desenvolver algumas mudanças na 

política educativa. No ano de 1991/92 foram decididas oficialmente algumas alterações 
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programáticas do currículo de História. Como é evidente, a realidade do país mostra que 

mudando a ideologia política devido o desmoronamento do sistema socialista no mundo, 

mudaram-se também as concepções políticas de ensino. Deste modo, foram operadas 

modificações na disciplina de História, disciplina que reflecte a ideologia política do Estado 

numa determinada sociedade. 

 As modificações ou alterações introduzidas nos programas de ensino da história iniciaram-

se no ano lectivo de 1991/92 e versaram sobre os objectivos gerais da disciplina, os 

objectivos específicos do nível e os objectivos específicos da classe, os esquemas gerais dos 

conteúdos e a carga horária por unidade temática. É de notar que os esquemas dos conteúdos 

estavam divididos em semestre, o que pressupõe, que o ano lectivo escolar estar também 

dividido por semestre. Estas alterações têm a ver com o evoluir da situação política, 

económica e social. Neste contexto, também a partir de 1991/92 o programa da História 

apresentava variações quanto à programação dos conteúdos, os quais, segundo os 

documentos a que tivemos acesso, registam alterações que, do ponto de vista de 

programação didáctica, parecem unicamente ordenadas verticalmente observando-se uma 

ordenação vertical dos factos. Constata-se na estrutura dos programas um relativo acréscimo 

na programação com unidades temáticas sobre Angola e ou África. A referida alteração 

segue os estilos organizativos, anteriores, os conteúdos são agendados apenas para instruir 

os alunos com conhecimentos históricos (vertical) mas incluindo a ordenação 

horizontalmente, pode educar, ou seja a disposição das unidades didácticas podem no ensino 

da História apresentarem-se transversal. 

O quadro abaixo faz referência dessas variações, que estavam consubstanciadas nas 

mudanças dos conteúdos de ensino para o melhoramento e actualização dentro do contexto 

real “político e educacional” em que estava envolvido cada programa: 

Como vemos no quadro seguinte, foram feitas algumas alterações de carácter estrutural 

concretamente no programa da 8ª classe, que foram implementadas ainda no ano lectivo de 

1991/92. Estas alterações segundo a nota explicativa sobre as alterações ao material de 

História (7ª e 8ª classes), elaborado pelo I.N.I.D.E, foram efectuadas de acordo com as 

transformações que estavam a ser operadas na sociedade angolana, e como o sector 

educativo não se encontra isolado desse sistema, foi forçados a adequar os programas à 

situação do momento. 

Assim, foi retirada a unidade III- «Angola na era do tráfico» e introduzida a unidade Ó 

Movimento operário – Suas lutas, em substituição das unidades «Primeiras lutas operárias» 

e «Do socialismo utópico ao socialismo científico», numa tentativa de retirar o excesso de 
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carga ideológica que elas apresentam. (…) Mudanças radicais e profundas serão feitas 

brevemente aos programas de História (…): (INIDE, 1991/92).  

 

 

 

Também foram efectuadas alterações programáticas em 1996. Para além de serem 

observadas algumas modificações nos conteúdos, a organização do ano lectivo era 

distribuída por trimestres. Isto quer dizer que o ano lectivo escolar passou a ser dividido por 

períodos lectivos trimestrais, logo os conteúdos passaram a ser ministrados também 

trimestralmente.  

Conforme, podemos analisar, as alterações introduzidas para um ensino da História mais 

actuante foram se contemplando cada vez mais, temas sobre a História de África e História 

de Angola.  

Todos esses acontecimentos históricos, criavam as condições para actualização dos 

programas. Deparamos que as alterações não são feitas em simultâneo quer ao nível de 

ensino, como por classes, e talvez aconteceram como resposta as mudanças sociopolíticas da 

sociedade angolana. Estas situações não são vividas nas disciplinas exactas, pois que a 

História talvez mais que outras ciências sociais e humana sofre desta dependência. Neste 

capítulo podemos afirmar que todas as modificações tiveram como razões o equilíbrio de 

7ª Classe 8ª Classe

Temas Temas

I A História como Ciência A Expansão Europeia

II Origem da Humanidade África na Era do Tráfico

III Civilizações Fluviais Antigas Conquista e Colonização da Ásia e América 

IV O Mundo Mediterrânico Consequências da Expansão Europeia

V ……………………. Desenvolvimento do Capitalismo na Inglaterra

V O Feudalismo na Europa  ………………………..

VI África até o século VII A Independência dos Estados Unidos da América

VII África do século VII ao século XV A Revolução Francesa 

VIII …………………… As Independências da América Latina

IX …………………… O Movimento Operário. Suas Lutas

X …………………… O Desenvolvimento do Capitalismo nos Estados Unidos da América

Quadro 3.4 - Temas de História da 7ª e 8ª classe de 1991-1992

Esquema Geral de Conteúdos

Fonte:  (in INIDE, 1991/92, Alterações ao Material de História 7ª e 8ª classe) 

1º Semestre

Unidade

1º Semestre

Classes
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constar no sistema de ensino em Angola, o ensino da História de Angola. Perguntamos se 

será isso suficiente? 

 

 

 

 

A ciência sendo dinâmica, a cada momento de um percurso surge outras evidências que 

acabam por envolver outra investigação, de fenómenos já produzidos do estudo de outros 

fenómenos. Assim é o caso de que na época colonial não tendo sido estudada a História dos 

nativos, constitui razão de estudo na época de independência das colónias e ao longo de todo 

seu percurso. O longo período de convivência dos povos de várias origens abre horizonte 

para o estudo das culturas não de modo conservador mas democrático. Quer dizer, a História 

de Angola não deve ser estudada de maneira isolada senão do ponto de vista de que Angola 

é parcela de um continente (África) e este do mundo (universo). Logo, se a História são 

feitos dos homens, e os seus feitos são estudados de modo particular e geral, logo os homens 

de cada época são produtos da História.   

Em 2001 foi aprovado o Decreto nº13/2001, que oficializava a nova reforma educativa para 

o País. Podemos observar nos quadros a seguir representados, que das profundas alterações 

5ª Classe 6ª Classe 7ª Classe

Introdução Introdução ao Estudo da História de Angola Introdução ao estudo da História de África Breve introdução ao estudo da História

I As sociedades pré-coloniaisA Comunidade Primitiva A vida dos homens na pré-história

II Angola na era do tráfico de escravosAs civilizações africanas antigasAs civilizações da antiguidade

Cont. II "                     " ……………. "                           "

III A vida no tempo colonial África até ao século VII O Feudalismo na Europa

IV A luta de Libertação Nacional África do século VII ao século XV África até ao século VII ao século XV

V A Nação Angolana África na era do tráfico de escravosAmérica antes da chegada dos europeus

VI ……………….. O Período Colonial ………………………..

VII …………………… As independências – África Hoje …………………….
1º Trimestre

Quadro 3.5 - Temas de História da 5ª, 6ª e 7ª classe em 1996

Fonte: Angola, República de; MED, INIDE, 1996 Programa de História da 5ª, 6ª e 7ª classe.

Unidades

Esquema Geral de Conteúdo

Temas

1º Trimestre

1º Trimestre
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feitas nos programas ao logo dos anteriores períodos escolares concretamente nos primeiros 

programas após a independência, foi empreendida uma forte dinâmica para aperfeiçoar um 

programa que correspondesse com os interesses educativos para a formação histórica dos 

cidadãos. Embora ser visível essas alterações, os programas cuja as alterações feitas em 

2001, não vão ser aplicadas na nova reforma educativa. Outras alterações serão realizadas e 

aplicadas a partir de 2004, período de experimentação da nova reforma educativa de 2001, 

neste caso a segunda desde a proclamação da República e da constituição da Republica 

Popular de Angola.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª Classe 5ª Classe 6ª Classe 7ª Classe 8ª Classe

I O Tempo As sociedades pré-coloniaisÁfrica o berço da humanidade Conhecendo a HistóriaOs Estados europeus em expansão nos séculos XV e XVI

II Aspectos História da minha localidade Angola na era do tráfico de escravos As civilizações africanas antigas A vida dos homens na pré-históriaRenascimento e Reforma

III A chegada dos PortuguesesA ocupação do território África até ao século XV As civilizações da antiguidadeA Europa nos séculos XVII e XVIII: A disputa dos mares

IV A Época Colonial A luta de Libertação Nacional O Tráfico de escravos em África O Feudalismo na EuropaConsequências económicas da expansão europeia

“ “ “                 “      “               “ ……….. ……… ………...

V A Independência As Conquistas da Independência A Época colonial América e Ásia antes da chegada dos europeusAs Revoluções Liberais

VI ……….. ……….. África Independente ………… África na Era do Tráfico

VII ……….. ………. …………. ………….. A era industrial: as transformações técnicas e socioeconómicas

Quadro 3.6 – Unidade temáticas de História da 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª classe em 2001

Fonte: Angola, República de; MEDC, INIDE, 2001 Programa de História da 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª classe 

Esquema Geral de Conteúdo

Temas

1º Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Unid

9ª Classe 10ª Classe 11ª Classe

I Europa no século XIXO domínio sociopolítico africano O território de Angola e a definição das fronteiras

II Os progressos das Ciências Exactas e o interesse pelas Ciências humanas A 2ª Guerra MundialPortugal da 1ª República à implantação do Fascismo

III As reivindicações operáriasA política de blocosEvolução política do Estado Novo em Angola

IV Expansão europeia ultramarina e consequênciasA descolonização e o terceiro mundoFormação do sentimento nacional

V A 1ª Guerra MundialAngola no contexto regional, continental e universal A luta pela independência nacional

VI A Revolução de Outubro de 1917Progressos e diversidades do Mundo contemporâneoO Estado angolano na comunidade universal

VII A grande depressão dos anos 30 …….. ……..

1º Trimestre

Quadro 3.7 – Unidade temáticas de História da 9ª, 10ª e 11ª classe em 2001

Esquema Geral de Conteúdo

Unid.
Temas

2º Trimestre

3º Trimestre

Fonte: Angola, República de; MEDC, INIDE, 2001 Programa de História da 1º, 2º e 3º Anos.
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3.2- Evolução do ensino da História nos programas escolares nos anos de 2004 – 2009 

 

Durante a implementação dos programas curriculares de História da segunda reforma 

educativa verificaram-se que os princípios para o ensino da História tinham tomado outras 

utilidades tais como: desenvolver o princípio científico do ensino da História; incutir o 

princípio da contemporaneidade do ensino da História; estimular o princípio lógico dos 

factos históricos estudados. As práticas didácticas anteriores da aplicação dos princípios do 

ensino da História, apresentavam-se esvaziados nos critérios metodológicos de ensino – 

aprendizagem tendentes a formação das ideias socialista nos alunos, assim como o texto 

sobre Metodologia do Ensino da História para os alunos e professores das escolas de 

“Formação de professores” estava desajustado. 

Os programas que desde 1990 começaram a sofrer paulatinamente alterações, apresenta uma 

expressiva evolução com temas da história africana e angolana em 2001. Neste período, era 

notório o registo da fraca inclusão destas matérias com a devida sistematização. Contudo, no 

quadro dos preparativos para a implementação da reforma educativa no ano lectivo 2004, 

mobilizaram-se os dispositivos para a actualização dos programas e foi aplicado 

oficialmente nas escolas do país, em fase de experimentação. Foram registados mais 

conteúdos da História de Angola e África, o que no passado não se fazia sentir. A sua 

aplicação foi paulatina e regista alguma sequência dos factos, de maneira que, em 

determinadas classes, observa-se a continuidade dos conteúdos programados na classe 

anterior.  

O modelo de aplicação da reforma educativa, baseia-se em efectuar a baixa de uma classe 

num determinado nível do sistema de ensino anterior e a introdução de novos conteúdos do 

sistema novo. A estratégia visa por reduzir gradualmente os conteúdos da História universal 

articulando-o com a História de Angola e de África O término da aplicação desses 

programas terá a generalização completa em 2012, conforme planificado. Os conteúdos 

desses programas foram dirigidos por técnicos angolanos, com assessoria estrangeira, sob a 

responsabilidade do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação.  

 

 

3.2.1- Ensino da História no Nível Primário 

  

Em 2004 estava criadas as bases de implementação dos novos programas escolares. Para a 

sua implementação, o INIDE, organiza um período de preparação dos docentes de História 
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através de encontros de concertação, que foram chamados de seminários metodológicos. 

Esta tarefa estava na responsabilidade da secção de História do órgão acima referido. 

Participaram no mesmo professores seleccionados com larga experiencia no ensino de 

História de algumas instituições escolares, responsáveis das direcções de educação 

municipal e provincial da disciplina da História, que foram formados a nível nacional para a 

posterior replicação formativa junto de outros professores. 

Foram realizados outros seminários de divulgação ao nível provincial e municipal. Várias 

razões estavam em causa para estas multiplicações, o facto da entrada em vigor do novo 

sistema educativo em toda a extensão do território nacional. Neste sentido também entrava 

em vigor nas escolas de diferentes níveis de ensino os novos programas de ensino das 

disciplinas. A História começa a ser estudada como disciplina no ensino primário a partir da 

quinta classe. No ensino, primário que começa com a primeira classe e termina com a sexta 

classe, a História é apenas estudada nas classes terminais, 5ª e 6ª classe.  

No esquema geral do programa curricular, conforme apresenta o quadro abaixo indicado, o 

ensino da História é desenvolvido a partir de conteúdos factuais, que na quinta classe 

retratam a História de Angola e na sexta classe a História de África.  

 

 

 

 

3.2.2- Ensino da História no Iº Ciclo do Ensino Secundário 

 

Seguindo os mesmos critérios, a secção de História do Instituto Nacional para Investigação e 

Desenvolvimento da Educação (NIDE)31, organizou a preparação dos docentes da área 

através de encontros metodológicos. Neste ciclo de ensino também foram seleccionados 

                                                 
31 Instituição criada em 1987 como órgão dependente do Ministério da Educação, ao Decreto N° 9/87 de            
30 de Maio do Conselho de Ministro.   

5ª Classe 6ª Classe

I As sociedades pré-coloniaisÁfrica o Nosso Continente

II Angola na era do tráfico de escravos O Período Pré-Colonial em África

III A ocupação do território A ocupação do território

IV A luta de Libertação Nacional A época Colonial em África

IIIº Trimestre V As Conquistas da Independência A África em Luta pela sua Independência

Fonte: Angola, República de; MED, INIDE, 2008, Reforma Educativa Fase de Experimentação Programa de História da 5ª e 6ª classe

Unidades Temáticas

Iº Trimestre

IIº Trimestre

Quadro 3.8 - Unidade temáticas de História da 5ª e 6ª classe em 2004

Esquema Geral de Conteúdo

Temas
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professores com experiência no ensino de História de algumas instituições escolares, 

responsáveis das direcções da educação municipal e provincial da disciplina de História que 

por sua vez, fizeram a multiplicação junto de outros professores. 

Neste ciclo, identificado como o I do ensino secundário, os programas curriculares das 

diferentes disciplinas foram também alterados. A História continua a ser estudada como 

disciplina autónoma, mas verifica-se uma saída da História de Angola. O universo dos 

conteúdos que estudam a História universal verifica-se nas duas primeiras classes do ciclo, a 

intercalação de alguns conteúdos de História de África, enquanto que na última classe do 

ciclo existe a tendência, que consideramos muito positiva, para o estudo das duas grandes 

guerras mundiais e a envolvência da África. Aqui de certo modo exprime-se o lugar do 

continente e o desempenho do seu povo nos acontecimentos que envolvem o mundo de um 

modo geral.  

Na organização programática, conforme apresenta o quadro abaixo indicado, o conteúdo de 

História apresenta uma estruturação cuidada o que vejamos. 

 

 

 

Na 7ª classe o estudo da disciplina começa com uma introdução que particulariza a sucessão 

periódica e a sua evolução histórica partindo dos acontecimentos da época antiga em locais 

diferentes chegando a África. De facto, o raciocínio lógico dos acontecimentos retratados 

ter-se-ia diversificado, e com maior probabilidade de aplicação ou transferência dos 

acontecimentos, se nela as incluísse alguns aspectos da época sobre Angola. E, no caso de 

inexistência de fontes, dever-se-á questionar o posicionamento de Angola perante a época 

em estudo e as suas justificações.  

Na 8ª classe julgamos ter uma sucessão explícita e analítica dos acontecimentos da História 

universal o que permitirá, com ajuda metodológica, transferir toda a compreensão de 

7ª Classe 8ª Classe 9ª Classe

I Introdução à HistóriaA Expansão Europeia e o Comércio à Escala MundialA Ocupação de África

II A origem do HomemA Era do Tráfico de Escravos Negros A I Guerra Mundial e a África

III As Civilizações da AntiguidadeO Mundo na Idade Moderna e a Formação da MentalidadeA Revolução Socialista e a Crise do Sistema Capitalista Internacional

IV A Europa Feudal A Era Industrial A II Guerra Mundial e a África

V A África na Idade Média (Do século IV ao século XV) As Revoluções Liberais, a Cultura e Ideologia do século XIX A Guerra Fria, a Evolução do Mundo e a Desintegração do Bloco Socialista

VI ……… ……….. A Descolonização da Ásia e da África

Fonte: Angola, República de; MED, INIDE, 2004, Reforma Educativa Fase de Generalização Programa de História da 7ª, 8ª e 9ª classe.

Quadro 3.9 - Unidade temáticas de História da 7ª, 8ª e 9ª classe em 2004

Unidades Temáticas

Iº Trimestre

Iº Trimestre

Iº Trimestre

Esquema Geral de Conteúdo

Temas
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interesses que os homens viveram para o desenvolvimento da indústria e do comércio, as 

desigualdades cometidos, a produção das ideias em defesa dos direitos do Homem. Outra 

pertinência terá sido em cada abordagem do conteúdo em estudo, se colocar á disposição 

uma análise da História de Angola a fim de perceber como contribuía ou se era neutral 

perante os acontecimentos. Também são analisadas as vantagens que a compreensão dos 

acontecimentos do passado traz ao presente. Numa correcta aplicação metodológica das 

aulas encontramos a transversalidade na organização dos conteúdos já que são necessários 

abordar conhecimentos sobre Economia, Filosofia, Direitos Humanos (paz) e Género. 

Certamente que a maior tarefa, que constitui o problema neste caso, está na maneira como 

são apresentadas as finalidades de cada unidade temática e a perícia do professor ou a 

preparação docente para atingir estas finalidades.     

Na 9ª classe compactuamos com opinião diferente da 8ª classe. Talvez perguntaria se será 

necessária a sistematização de conteúdo sobre o que foi o mundo socialista tal como refere a 

III unidade, “A Revolução Socialista e a Crise do Sistema Capitalista Internacional”, e a V 

unidade, “A Guerra Fria, a Evolução do Mundo e a Desintegração do Bloco Socialista”. 

Quando a II e a IV unidade temática abordam a I grande Guerra e a II Guerra Mundial 

sucessivamente. E se sistematizarmos os acontecimentos mundiais nos períodos que 

antecedem e sucedem as guerras mundiais, talvez estaríamos próximos dos factos sobre a 

História da ascensão do modelo socialismo. Já vimos que as grandes guerras mundiais são 

estudadas com aplicação da participação de África e os efeitos trazidos destes 

acontecimentos, o que consideramos pertinente para o estudo da História de Angola. No 

caso de não ter sido apreciada a envolvência de Angola poderá ser por inexistência de 

fontes.  

 

 

3.2.3-Ensino da História no II Ciclo do Ensino Secundário 

 

Dando continuidade, no segundo ciclo do ensino secundário também o Ministério da 

Educação através da secção de História do INIDE, organizou a preparação dos formadores 

que a posterior fariam a formação de modo a multiplicar os professores preparados para 

leccionar a disciplina com os novos programas. É de salientar que em todos os níveis os 

objectivos destes seminários eram apenas para contacto com os novos conteúdos de História 

a ministrar aos alunos e o incentivo à criação de formadores por disciplina para os futuros 

círculos de formação de que o processo de reforma educativa necessitava. Neste domínio 
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pode afirmar-se que constituiu uma experiencia na preparação de formadores para o quadro 

da formação contínua que o país escasseava, neste caso sob a responsabilidade da Direcção 

Nacional da Formação de Quadro (DNFQ) do Ministério da Educação. Também os critérios 

seleccionados passavam pelos professores com experiência no ensino de História de 

algumas instituições escolares e responsáveis das direcções da educação municipal e 

provincial da disciplina da História.  

Os programas de História do II ciclo sofreram alteração em grande medida. A História de 

Angola, estudada na 5ª classe, é retomada na totalidade na 10ª e 11ª classe, de maneira 

contínua e sistematizada. A História de África faz parcialmente, com uma unidade didáctica, 

um acasalamento nestas duas classes. Já na 12ª classe procura-se complementar a ordem dos 

conteúdos da 6ª classe sobre os conteúdos da História de África. Na 12ª classe são 

distribuídos apenas três unidades didácticas pelo motivo de que, na classe terminal do 

subsistema do ensino geral, os alunos de História dediquem tempo para os trabalhos de 

pesquisas.  

No esquema geral do programa, conforme se apresenta o quadro abaixo indicado, o ensino 

da História como já nos debruçamos atrás, é centrado em torno de conteúdos que retratam a 

História de Angola, complementarmente, a História de África.   

 

 

 

A generalização dos novos programas de História no subsistema de ensino geral, motivada 

pela aplicação da segunda reforma educativa, proporcionou modificações de estilo na 

apresentação dos mesmos. Na sua apresentação (programas) relativamente aos objectivos de 

ensino, constavam os objectivos de História, os objectivos gerais da disciplina, e os 

objectivos gerais da classe. Nos objectivos gerais da classe configurava a síntese do 

10ª Classe 11ª Classe 12ª Classe

I A ciência histórica Do tráfico de escravos ao comércio lícito (1822-1880) A África Austral no último século XX

II Angola: as populações mais antigasAngola no período da conquista europeia de África (1880-1915) Angola de 1975 à Actualidade

………… …………… "              "

III África na era do tráfico de escravos A África no período das Guerras Mundiais (1914-1945 Problemas da África Austral Hoje

IV Angola, a abertura ao Atlântico; Impacto inicial O colonialismo português e a sociedade angolana na primeira metade do século XX (1915-1960) ………….

V O Novo contexto político e militar na região e a reacção dos povos africanos A revolta anti-colonial e a luta de Libertação Nacional (1961-1975) ………….

VI O apogeu do tráfico de escravos (séc. XVIII) “          “ ………….

Fonte: Angola, República de; MED, INIDE, 2004, Reforma Educativa Fase de Generalização Programa de História da 10ª, 11ª e 12ª classe.

Quadro 3.10 - Unidade temáticas de História da 10ª, 11ª e 12ª classe em 2004

Esquema Geral de Conteúdo

Unid Temáticas
Temas

1º Trimestre

1º Trimestre

1º Trimestre
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esquema geral dos conteúdos indicados para a respectiva classe de ensino. Nos esquemas 

dos conteúdos, os mesmos estão divididos por carga de horas em trimestre. 

 

Figura 3.2 - FORMAÇÃO GRADUAL DOS OBJECTIVOS 

Derivação de um objectivo geral da disciplina até aos diferentes níveis 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: República de Angola, INIDE, programas de História do subsistema do ensino geral em vigor desde 

2004 a 2008. 

 

Um aspecto muito importante para o processo de ensino em si, consiste na integração da 

“Avaliação” como componente do programa curricular de História. O processo de ensino e 

aprendizagem possui um tratamento que obedece um a conjunto de avaliação tão complexa 

no seu todo que começa na fase de avaliação diagnóstica e vai até à avaliação do impacto. 

Esta evidência compactua com a seguinte afirmação: “O sucesso escolar é conseguido 

Objectivos Gerais da 
História 

Objectivos Gerais 
da História no 
Ensino Primário 

Objectivos Gerais da 
História no IIº Ciclo 
do Ensino Secundário  

Objectivos Gerais da 
História no Iº Ciclo 
do Ensino Secundário  

Objectivos Gerais da 
História na 5ª e 6ª 
classe  

Objectivos Gerais da 
História na 7ª, 8ª e 9ª 
classe  

Objectivos Gerais 
da História na 10ª, 
11ª e 12ª classe  

- Reconhecer e valorizar as 
expressões do património 
histórico e cultural; Integrar as 
noções de espaço e de tempo em 
torno de situações concretas do 
passado próximo; (Cabral, 
2005:14) 

- Formação da Concepção 

Científica do Mundo; 
Inserção na realidade social, 

política e cultural; 
Desenvolvimento do espírito 

crítico; Promoção da 
educação cívica; Desenvolver 

atitudes de tolerância; 
(INIDE, 2004:3; Programa de 

História 7ª classe, Fase de 
Generalização) 

- Desenvolver o pensamento lógico e 
abstracto; Conhecer a 
complementaridade das perspectivas 
diacrónica e sincrónica na análise 
histórica; Aquisição de competências 
para aplicação de modelos científicos na 
resolução de problemas na vida prática; 
Desenvolver hábitos de 
problematização e crítica; Assegurar 
uma formação cívica; Desenvolver 
atitudes de respeitos pelos valores 
tradicionais, humana e de unidade 
nacional. (INIDE, 2004:7; Programa de 
História 11ª classe, Fase de 
Experimentação) 
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quando se alcançam os objectivos da educação que se caracterizam pela transmissão de 

conhecimentos (instrução). O cruzamento desses três aspectos da educação constitui o 

sucesso escolar em prol do qual o professor da história deverá: trabalhar. (…), o professor 

deverá avaliar em cada aula, cada unidade o grau de cumprimento dos objectivos da 

educação, (…). Verificar se as competências e capacidades desenvolvidas no aluno através 

do ensino de História, será a tarefa do professor, na avaliação não só, dos alunos como de si 

próprio (INIDE, 2004:25)”.  

 

 

3.2.4- Considerações metodológicas 

 

Desde os primeiros períodos do sistema educativo instalado em Angola, que a disciplina da 

História tem merecido a devida atenção na sua aplicação didáctica. Deste modo, desenvolve 

o ensino da disciplina como método catalisador da ciência para o alcance dos objectivos 

preconizados. Apesar da falta de manual sobre a metodologia do ensino da História, os 

professores são orientados pelos programas de metodologia do ensino de História, um dos 

recursos elaborado pelo INIDE. Nas primeiras classes, ou seja, no ensino primário as noções 

constituem as bases para a formação de representações e conceitos. Nas classes posteriores e 

nos níveis seguintes são exercitados os conceitos históricos já adquiridos e destes formam-se 

outros.   

A utilização de recursos didácticos (mapas, gravuras, objectos de um museu, e outros), torna 

a aula de História mais interessante. Para a formação das representações históricas, a 

metodologia aplicada pelo professor constitui o factor primordial, sendo que os factos 

devem merecer uma abordagem transversal partindo-se dos factos do passado para a 

realidade (objectiva) do presente histórico. A introdução de debates, permite a capacidade de 

análise e de crítica nos alunos; o trabalho com diversas fontes históricas (escrita, material e 

ou oral) contribui para a formação de representação histórica. 

Actualmente, com o desenvolvimento da metodologia do ensino, o nível de conhecimentos 

(transferência de conhecimento) são aplicados em todos os níveis de escolaridade, ou seja 

começa dos níveis inferiores e vai até a superiores de ensino. Assim, a transferência dos 

conhecimentos tanto pode ser aplicado pelo aluno do ensino primário como de outros níveis 

de ensino. Apenas ela deve obedecer as particularidades individuais dos alunos e do 

tratamento das aulas a submeter. Contudo, a repetição das metodologias e dos conteúdos 

constrói-se como factor primeiro para a cientificidade, a transferência dos conhecimentos do 
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modo criativo, quer para o professor como para o aluno, permitindo a formação de 

competências. Por exemplo o aluno em diferentes níveis de ensino pode estar preparado para 

narrar, descrever e ou explicar um facto. A medida que nas primeiras classes vai tendo 

acesso a exercícios de criatividade para a construção de conteúdos sobre a História, vai se 

criando habilidades motoras. Ao desenvolver o método de observação a partir das primeiras 

classes, com o trabalho independente sob a facilitação do professor de História, certamente 

poderá o aluno estar progressivamente habilitado para a compreensão dos fenómenos 

históricos nas classes posteriores, logicamente que o interesse poderá ser outro. O aluno 

participa dos estudos da História como sendo ele também um proveito da História. 

     

 

3.3- Análise diacrónica da reestruturação nos programas de Historia desde 1985 a 

2004: Caso específico da 7ª, 8ª e 9ª classe.  

 

A evolução deste estudo demonstra sinal de reconhecimento que desde a primeira reforma 

educativa vários foram os períodos que os programas de ensino da História foram sofrendo 

alterações para que correspondesse com os interesses da política do ensino. Assim ao longo 

de todo o período de 1978 a 2004 observou-se todas as tentativas de recuperar a melhor 

programação curricular para as aulas de História. 

Considerando que no estudo da evolução do ensino da História nos programas escolares, os 

períodos históricos que vai desde a primeira reforma educativa a segunda reforma, pretende 

identificar os anos decisórios em que foram alterados os programas temáticos de História 

para uma angolanização e africanização, decidimos apresentar em quadro comparativo de 

alinhamento os conteúdos temáticos programados na 7ª e 8ª classe em anos de 1985/86, 

1991/92, 1996, 2001 e 2004, respectivamente. 

 

1985/86 (1) 1991/92 (1) 1996 (1) 2001 (3) 2004 (3)

A História como Ciência A História como CiênciaBreve introdução ao estudo da HistóriaConhecendo a HistóriaÁfrica o berço da humanidade

Origem da Humanidade Origem da HumanidadeA vida dos homens na pré-históriaA vida dos homens na pré-históriaAs civilizações africanas antigas

Civilizações Fluviais Antigas Civilizações Fluviais Antigas O Feudalismo na Europa As civilizações da antiguidadeÁfrica até ao século XV

O Mundo Mediterrânico O Mundo MediterrânicoO Feudalismo na EuropaO Feudalismo na EuropaO Tráfico de escravos em África

O Feudalismo na Europa O Feudalismo na EuropaÁfrica até ao século VII ao século XV América e Ásia antes da chegada dos europeusA Época colonial

África até o século VIIÁfrica até o século VII América antes da chegada dos europeus ………… África Independente

África do século VII ao século XVÁfrica do século VII ao século XV …………. ………….. ………….

Quadro 3.11 – Quadro comparativo de alinhamento dos conteúdos temáticos no programa da 7ª classe em 1980, 1991/92, 1996, 2001 e 2004.

(1)     Programa com divisão dos temas por semestre.

(2)     Programa com divisão dos temas por trimestre.

Temas por períodos de reestruturação na 7ª classe
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Conforme se verifica ao quadro acima, existe uma sistematização quanto ao alinhamento das 

unidades temáticas sobre o ensino da História na 7ª classe nos períodos de 1985 a 2004. O 

estudo dos materiais recolhido revela uma introdução paulatina de conteúdo sobre a História 

de África. As modificações nos referidos programas culminam com uma maior carga de 

temas sobre a História de África no programa aplicado em 2004 observamos que apresenta 

uma carga sobre a História do continente africano tornando num ensino muito pesada já que 

concentra os factos de um longo período histórico numa classe, ou seja da história antiga a 

contemporânea. Por outro lado é notória das alterações na 7ª classe, verificar a inexistência 

da História de Angola. 

 

 

 

O quadro representativo sobre a 8ª classe clarifica-nos um estudo geral sobre a História 

universal. E nesses estudos acusamos fraco enquadramento sobre a História de África, 

ficando-se somente pela temática da “África na Era do Tráfico”. Como se verifica, de 1985 a 

2004, as alterações curriculares da 8ª classe, não abordam a História de Angola. 

O quadro de reestruturação dos programas de História da 9ª classe aproxima-se ao quadro da 

8ª classe em termos do estudo dos factos históricos, verificando uma acentuação da História 

universal. Verifica-se um esquecimento em tratar os conteúdos da História de Angola. A 9ª 

classe culmina um ciclo de três classes consecutivas, no qual os temas da História de Angola 

estão sobrepresentados. 

1980 (1) 1991/92 (1) 1996 2001 (3) 2004 (3)

A Expansão Europeia A Expansão Europeia ………..Os Estados europeus em expansão nos séculos XV e XVI Conhecendo a História

África na Era do Tráfico África na Era do Tráfico …………. Renascimento e ReformaA vida dos homens na pré-história

Angola na era do tráficoConquista e Colonização da Ásia e América ………… A Europa nos séculos XVII e XVIII: A disputa dos mares As civilizações da antiguidade

Conquista e Colonização da Ásia e AméricaConsequências da Expansão Europeia…………. Consequências económicas da expansão europeiaO Feudalismo na Europa
Consequências da Expansão EuropeiaDesenvolvimento do Capitalismo na Inglaterra……………. As Revoluções LiberaisAmérica e Ásia antes da chegada dos europeus

Desenvolvimento do Capitalismo na InglaterraA Independência dos Estados Unidos da América…………. África na Era do Tráfico ……………
A Independência dos Estados Unidos da AméricaA Revolução Francesa…………… A era industrial: as transformações técnicas e socioeconómicas ………………

A Revolução FrancesaAs Independências da América Latina…………… ……………… ………………..
As Independências da América LatinaO Movimento Operário. Suas Lutas…………… …………….. …………………

Primeiras Lutas OperáriasO Desenvolvimento do Capitalismo nos Estados Unidos da América …………… ……………… ……………….
Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico …………… …………… ……………… …………………
O Desenvolvimento do Capitalismo nos Estados Unidos da América …………… ……………. ……………… ………………….

Quadro 3.12 – Quadro comparativo de alinhamento dos conteúdos temáticos de História nos programas da 8ª classe de 1980. 1991/92, 1996, 2001 e 2004.

Temas por períodos de reestruturação na 8ª classe

(1)     Programa com divisão dos temas por semestre.

(2)     Inexistência de dados 

(3)     Programa com divisão dos temas por trimestre. 
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O estudo transversal sobre o ensino da Historia revela, quer do ponto de vista vertical como 

horizontal, que da 7ª à 9ª classe nada consta sobre a História de Angola, tornando-se 

prejudicial se pretendermos estabelecer regularidades e sistematização nos conteúdos de 

ensino da História. As classes apresentam em diversos períodos escolares pouca ou nenhuma 

alteração na sua estrutura a partir da composição programática dos conteúdos. São 

representados simplesmente os factos históricos de um modo fechado, sem enriquecimento 

de temas que possibilita a devida abertura ao estudo crítico.  

   

 

3.3.1- Inclusão e caracterização do ensino da História nacional, continental e universal. 

 

- Os Temas de História da 4ª, 5ª e 6ª classe programados em 1985/86 apresentam algumas 

tendências sociais para o estudo da história nacional angolana numa visão universal do 

ensino da história. A formação do cidadão baseia na ideologia socialista assente na teoria 

marxista-leninista. Reconhece-se o interesse de alguns estudos da História de Angola, a 

partir da quarta classe. 

- Os Temas de História da 7ª e 8ª classe programados em 1985, não abordam a formação 

numa perspectiva da história nacional, regional ou continental. Baseia-se na formação do 

cidadão competente no contexto de uma ideologia socialista, através das diferentes opções 

socioeconómica e política, assente na teoria marxista-leninista, entendida como a mais 

realista para o desenvolvimento e progresso.  

1985 (1) 1991/92 (1) 1996 (1) 2001 (2) 2004 (2)

……. ……. ……. Europa no século XIXOs Estados europeus em expansão nos séculos XV e XVI

…… ……. …….. Os progressos das Ciências Exactas e o interesse pelas Ciências humanasRenascimento e Reforma

…… …… …….. As Revoluções Liberais As reivindicações operárias Consequências económicas da expansão europeia

…… …… …….. Expansão europeia ultramarina e consequênciasÁfrica na Era do Tráfico

….. …… ……. A 1ª Guerra MundialA era industrial: as transformações técnicas e socioeconómicas

…… …… ……. A Revolução de Outubro de 1917 ……..

…… ….. ….. A grande depressão dos anos 30 ……….

                             (2) Programa com divisão dos temas por trimestre.

Temas por períodos de reestruturação na 9ª classe

Quadro 3.13 – Quadro comparativo de alinhamento dos conteúdos temáticos de História nos programas da 9ª classe de 1985. 199192, 1996, 2001 e 2004.

(1) Inexistência de dados



  

 

- As alterações feitas nos temas de História da 7ª e 8ª classe em 1991/92 não foram de relevo 

tendo em conta que demonstrou

relacionado com o ensino da história de África. A história de Angola não se faz sentir.

- Os programas de História da 5ª, 6ª e 7ª classe apresentavam em 1996 uma relativa e 

significativa inclusão de temas da história nacional, continental e universal. Na quinta classe 

verifica-se na planificação anual, a organização de várias unidades programáticas sobre o 

ensino da história de Angola. Na sexta classe também com uma sucessiva orga

evolutiva do conhecimento observado no ensino da história de África. Enquanto isso, a 

sétima classe mantém-se organizada no foco do ensino da história universal.

 

Figura 3.3

 

Fazendo uma breve apreciação do sistema educativo relativo à sua política curricular, 

observamos a falta de equilíbrio relacional, sistémico dos estudos do quadro disciplinar. Nos 

finais dos anos 90 iniciam os trabalhos com base na elaboração dos currículos do ensino não 

universitário e, neste caso, do subsistema do ensino geral. No domínio de desenvolvimento 

das competências, procura reforçar a capacidade institucional para a definição de programas 

abertos e flexíveis. O currículo de História, no entanto, necessita de maior

estratégias para o enquadramento e intersecção da História nacional e geral. Tornou urgente 

que, no ensino da Historia, os alunos sejam capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos 

nas suas vidas, aprofundar o sentido positivo no Homem

da sua história e actual da História do continente e do mundo. Gradualmente esta estratégia 

introduz-se convergente com os valores de identidade específica angolana.
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As alterações feitas nos temas de História da 7ª e 8ª classe em 1991/92 não foram de relevo 

nta que demonstrou-se o interesse de se fazer a introdução de poucos assuntos 

relacionado com o ensino da história de África. A história de Angola não se faz sentir.

Os programas de História da 5ª, 6ª e 7ª classe apresentavam em 1996 uma relativa e 

ficativa inclusão de temas da história nacional, continental e universal. Na quinta classe 

se na planificação anual, a organização de várias unidades programáticas sobre o 

ensino da história de Angola. Na sexta classe também com uma sucessiva orga

evolutiva do conhecimento observado no ensino da história de África. Enquanto isso, a 

se organizada no foco do ensino da história universal.

 

3 Programa da 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª classe (1985)

apreciação do sistema educativo relativo à sua política curricular, 

observamos a falta de equilíbrio relacional, sistémico dos estudos do quadro disciplinar. Nos 

finais dos anos 90 iniciam os trabalhos com base na elaboração dos currículos do ensino não 

iversitário e, neste caso, do subsistema do ensino geral. No domínio de desenvolvimento 

das competências, procura reforçar a capacidade institucional para a definição de programas 

abertos e flexíveis. O currículo de História, no entanto, necessita de maior

estratégias para o enquadramento e intersecção da História nacional e geral. Tornou urgente 

que, no ensino da Historia, os alunos sejam capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos 

nas suas vidas, aprofundar o sentido positivo no Homem angolano como indivíduo promotor 

da sua história e actual da História do continente e do mundo. Gradualmente esta estratégia 

se convergente com os valores de identidade específica angolana.
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As alterações feitas nos temas de História da 7ª e 8ª classe em 1991/92 não foram de relevo 

se o interesse de se fazer a introdução de poucos assuntos 

relacionado com o ensino da história de África. A história de Angola não se faz sentir. 

Os programas de História da 5ª, 6ª e 7ª classe apresentavam em 1996 uma relativa e 

ficativa inclusão de temas da história nacional, continental e universal. Na quinta classe 

se na planificação anual, a organização de várias unidades programáticas sobre o 

ensino da história de Angola. Na sexta classe também com uma sucessiva organização 

evolutiva do conhecimento observado no ensino da história de África. Enquanto isso, a 

se organizada no foco do ensino da história universal. 

4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª classe (1985) 

 

apreciação do sistema educativo relativo à sua política curricular, 

observamos a falta de equilíbrio relacional, sistémico dos estudos do quadro disciplinar. Nos 

finais dos anos 90 iniciam os trabalhos com base na elaboração dos currículos do ensino não 

iversitário e, neste caso, do subsistema do ensino geral. No domínio de desenvolvimento 

das competências, procura reforçar a capacidade institucional para a definição de programas 

abertos e flexíveis. O currículo de História, no entanto, necessita de maior atenção quanto às 

estratégias para o enquadramento e intersecção da História nacional e geral. Tornou urgente 

que, no ensino da Historia, os alunos sejam capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos 

angolano como indivíduo promotor 

da sua história e actual da História do continente e do mundo. Gradualmente esta estratégia 

se convergente com os valores de identidade específica angolana. 
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Figura 3.4 Programa da 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10; e 11ª classe (2001) 

 

 

Em 2001 verifica-se um estudo mais extensivo nos programas. Os temas de História da 4ª à 

11ª classe, apresentam detalhes de uma ordem sucessiva e sistemática de temas históricos, 

mais elementar à evolutiva. Estes temas são as da história nacional com o ensino sustentada 

numa vertente africana. Também possui estudos da história de África no contesto universal 

dos acontecimentos históricos. A história universal apresenta uma redução de temas, mas 

apresenta uma sucessão que enquadra a diversidade de acontecimentos mundiais.  

Se fazermos uma comparação, notamos que depois da aprovação da segunda reforma 

educativa estavam criadas premissas para que o ensino da História se torna-se o mais 

equilibrado. Apenas observamos que uma imposição dos estudos centrados na História de 

Angola está exposta na quinta classe. Enquanto isso noutras classes tenta-se criar o 

equilíbrio no ensino. Da construção do currículo da disciplina o aluno fica estacionado 

durante quatro classes sem que pela qual estuda unidades didácticas sobre a História de 

Angola. Assim ainda carece de um quadro de sistematização dos componentes que 

disciplina a organização de um currículo da disciplina escolar.  
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Figura 3.5 Programa da 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10; 11ª e 12ª classe (2004) 

 

 

 

3.4- Posicionamento da Disciplina de História 

 

                                                     ‘’A educação deve ser considerada como o coração do                                                                          

                                                      desenvolvimento. (…) o  principal investimento é o da  

                                                      inteligência, da matéria cinzenta.(…) a educação e o  

                                                    desenvolvimento devem ser postos em equação, na  

                                                    condição de tratar-se de uma educação adaptada. (…)  

                                                   Sem uma verdadeira educação africana, não há nada a   

                                                  esperar” 

(Joseph Ki-Zerbo, 2006:157). 

 

Constatamos que a disciplina de História, nos primeiros anos da independência de Angola 

vigorava ainda o plano curricular vindo da educação colonial, em que, sobretudo, era 

estudada a História de Portugal. Isto quer dizer que, no passado colonial, Angola fazia parte 

de uma potência europeia (Portugal). Angola considerada colónia e depois província 

ultramarina, era perspectivada como parte constituinte deste país europeu, com o objectivo 

de demonstrar que Portugal era, de facto, um país do Minho a Timor. Nesta conformidade, o 

ensino da História não retratava os factos históricos, culturais e de vida destes povos senão a 

dos povos europeus (portugueses). 
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Tendo em conta que a inclusão do ensino da História de Angola merece um corpo de 

sustentação em que são reunidos um conjunto de recursos tais como a historiografia 

associada às produções da literatura angolana, consideramos que este processo exige 

cuidado curriculares e metodológicos. Esses recursos historiográficos são escassos e estão 

ainda em fim de recolha, construção e tradução pedagógica. Muitas das produções 

historiográficas e literárias são de origem europeia, através de investigadores que estudaram 

os povos de Angola. Outros ainda dedicaram-se a estudos sobre a História de Angola, como 

se exemplifica a partir dos seguintes estudos:  

- Filippo Pigafetta, Relatione del Reame di Congo et delle Circuonvicine Contrade Tratta 

dalli Scritti & Ragionamenti di Odoardo Lopez Portoghese per Filippo Pigafetta com 

disiegni vari di Geografia, di piante, d'abiti, d'animali, & altro - Relação do Reino do Congo 

e das Terras Circunvizinhas - Tirada dos escritos e discursos de Duarte Lopez, Português - 

Por - Com Desenhos vários de Geografia, de Plantas, de trajos, de animais, etc., publicado 

em Roma em 1591 e traduzido em português por Rosa Capeans, publicado pela Agência 

Geral do Ultramar, em Lisboa em 1951; 

- Henrique de Carvalho, Expedição a Lunda, datada 1896; 

- José Redinha, Etnossociologia do Nordeste de Angola,  de 1958; 

- José Redinha, Etnossociologia do Nordeste de Angola, de 1966;  

- José Redinha, Instrumentos musicais de Angola : sua construção e descrição, de 1984; 

- José Redinha, Instrumentos musicais de Angola : sua construção e descrição, de 1988;  

- René Pélissier, Les guerres grises : résistance et révoltes en Angola (1845-1941), de 1977; 

 - René Pélissier, La colonie du minotaure : nationalismes et révoltes en Angola (1926-

1961), de 1978;  

- Mesquitela Lima, A etnologia e o serviço social: o caso de Angola, 1966; 

- René Pélissier, Histórias das campanhas de Angola :  resistência e revoltas,  de 1997; 

 - Horácio de Sá Viana Rebelo, Angola na África deste tempo: pensamento e acção no 

governo da província, datada de 1961;  

- Bender, Gerald J, Angola under the portuguese: the myth and the reality, de 1978; 

- Carlos Ervedosa , Arqueologia angolana,  datado de 1980; 

- Óscar Ribas, Ilundo, Espíritos e Ritos Angolanos (1958,1975), datada de 1989; 

- Óscar Ribas, Missosso, Literatura tradicional angolana. III volume (1961,1962,1964), 

datado de 1964;  

- Wheeler, Douglas; Pèlissier, René; História de Angola; datada de 2009; etc, etc.  
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Considerando que foram longos anos de convivência portuguesa com os povos de Angola, 

pode afirmar-se que a bibliografia portuguesa constitui o tronco para o estudo da História de 

Angola. A posição principal para um bom posicionamento da História, de Angola como 

qualquer outra História, baseia-se na constituição das fontes, quer primárias como 

secundárias, para que seja organizado o corpo teórico para a sua construção. As fontes 

primárias são o núcleo central para o estudo da História como ciência, e elas são 

complementadas com as fontes secundárias.  

Maior importância para o estudo da História de Angola é a fonte oral ou a tradição oral. 

Considerando a escassez de fontes escritas para o enriquecimento de um determinado facto 

histórico, a recolha de fontes orais permite obter um corpus informativo substancial para a 

construção da história, especialmente quando as evidências em estudo são confusas.  

Depois do ano de 1978, o Ministério da Educação na execução de programas de ensino 

escolar, e para aproximar as directivas da política educativa traçado pelo Estado, apoiava-se 

na historiografia portuguesa, cubana. É de notar que existiam dificuldades para enquadrar a 

diversidade de historiografia, sobretudo africanas, com o objectivo de aproximar a História 

de Angola, e o seu ensino, das suas raízes que predizem um passado africano. A par disso, 

circulava no seio de alguns docentes e alguns estudantes da formação de professores de 

História a obra “História de Angola” que teve compilado por etnólogos e produzida em 

Argel, Argélia, no período da luta de libertação nacional de Angola.  

Outro posicionamento da História, tem sido a literatura que constitui a base para 

reciprocamente contribuir para a revalorização da cultura dos povos e fornecedora de 

conteúdos valiosas para o enriquecimento da historiografia Angola. É de sublinhar que na 

Primeira República de Angola, a União dos Escritores Angolanos (UEA) e a União Nacional 

de Artistas Plásticos (UNAP) eram um dos sectores dos órgãos da cultura que gozava de 

atenção quanto a ampliação dos horizontes para a formação nas artes e cultura da pessoa e 

cidadão angolano, atingindo intervenções ao nível nacional e internacional. As suas criações 

passavam pela colaboração entre os escritores e artistas plásticos de Angola e de Cuba, que 

cooperavam com os interesses políticos em prol da consolidação da solidariedade entre os 

escritores e artistas progressistas do continente africano e do continente americano e dos 

laços com outros organizações e movimentos internacionais progressistas de literatura e 

Belas Artes de ambos os continentes e do resto do mundo. Do mesmo modo, e com base nas 

fontes32 a que tivemos acesso, contribuía para difundir a Literatura e as Belas-Artes de cada 

                                                 
32 Ministério das Relações Exteriores (1981), Acordo de Cooperação.  
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um dos países, para apoiar edições de obras literárias, para publicar ensaios e artigos, bem 

assim para organizar programas literários e culturais, na rádio e televisão e exposição de 

artes plásticas e divulgar a literatura e as Belas Artes de cada um dos países.   

Em 1986-88 já agendada no programa executivo de cooperação cultural entre o Ministério 

da Cultura da República Popular de Angola e o Ministério da Cultura da República de Cuba, 

a organização de alguns encontros entre cientistas e investigadores, como arqueólogos, 

historiadores e técnicos de conservação e restauração de bens culturais. Neste âmbito, 

Angola oferecia a possibilidade de especialistas cubanos em História, Arqueologia, 

Etnologia e outras áreas afins, participarem no projecto de investigação do Reino Kongo 

Ngoyo (MIREX, P.C.C., 1986). Como vemos, no período recente após a independência, 

várias são as iniciativas para desenvolver os estudos de História de Angola. Na verdade 

todas estas acções aconteciam num país jovem sem quadros qualificados e que se abria à 

cooperação internacional para construir o seu património cultural. O conflito armado em 

Angola, pela sua amplitude e tempo, não só travou o desenvolvimento do país como também 

destruiu homens, os seus saberes, haveres e feitos. Podemos dizer que Angola necessitará do 

equivalente ao triplo da duração da guerra civil para consolidar os estudos históricos sobre a 

sua identidade e nacionalidade.   

Os acontecimentos históricos internacionais e nacionais afectaram de sobre maneira o ensino 

da História. Enquanto, que durante a “Primeira República de Angola”33 a formação da 

História destinava-se para promover a concepção materialista da História, numa linha de 

formação marxista-leninista, a “Segunda República de Angola”34 caminhou para um ensino 

da História esvaziada de carga ideológica do socialismo. É evidente que na Segunda 

República em Angola observa-se uma maior atenção aos programas de ensino em curso. 

Desta actuação resulta uma avaliação nos conteúdos estudados, sua reorganização e 

realinhamento progressivo. Esta tarefa de avaliação de programas curriculares ficou a cargo 

do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação (I.N.I.D.E.), órgão 

responsável do Ministério da Educação para a produção de programas e manuais escolares 

entre outros. O I.N.I.D.E tinha por missão tornar os programas mais actuais e adequados à 

                                                 
33 Compreende o período desde a proclamação da Independência aos 11 de Novembro de 1975 a retirada das 
tropas cubanas a luz dos acordos de paz de Bicesse/Estoril (Portugal), rubricados em Lisboa, a 31 de Maio de 
1991, entre o Governo angolano e a Unita, com a mediação do Executivo português e observação dos 
representantes dos governos dos EUA e da Federação da Rússia; as eleições multipartidárias em Setembro de 
1992 tomada de posse do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional (GURN) 11 de Abril de 1997. 
34 Compreende o período desde a tomada de posse do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional (GURN) 
11 de Abril de 1997 até as eleições multipartidárias em Setembro de 2008. 
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situação e necessidades da educação escolar angolana e apoiar-se nas experiencias de outros 

países com as quais Angola mantinha relações de cooperação no domínio da educação.    

Um aspecto muito presente no ensino da História está associado à periodização que ela 

apresenta. Logo um dos problemas mais acompanhados na História de Angola tem sido a 

sua periodização, que ainda merece todo o cuidado. Como tivemos a oportunidade de 

compreender, a periodização dos factos no ensino da História merece ainda maior atenção. 

Queremos dizer, que no mesmo ano lectivo pode nas primeiras classes introduzir variados 

temas a estudar como sendo da História de Angola, História de África e ou História 

Universal. Acreditamos que não é um exercício fácil mas como qualquer actividade merece 

um conjunto de análises e estudo. Alguns dos casos concretos, tem a ver com a História da 

Idade Antiga em Angola; a História das primeiras comunidades humanas em Angola; a 

História da Formação das Organizações Políticas em Angola e a Descolonização entre 

outros.  

No final dos anos 90, a preocupação da educação torna-se ainda maior. Na disciplina da 

Historia quase não se faz sentir o resgate dos valores históricos nacionais, nem o vínculo 

com organismos afins para que tal se desenvolvesse em conjunto para se reconhecer a 

formação da pessoa e do cidadão que o país pretende. Num pais multicultural que durante 

muitos anos viveu de violência e onde o papel da mulher tem sido mais que triplicado: 

começando pelo desempenho da maternidade, sujeição ao poder masculino, 

responsabilidade única de educar os filhos e de as sustentá-los. Em Angola, vários factos 

históricos merecem tratamento na disciplina da Historia de Angola. Também, não será grave 

nas condições de recurso em que a nossa História se encontra enquadrar factos de uma 

História recente para impulsionar os estudos de uma História do passado remoto. 

 Não se pode reduzir as concepções das orientações metodológicas do ensino da História à 

maneira como o professor deve, em cada aula, extrair princípios didácticos e ou 

metodológicos para inclusão de matérias decorrentes no dia-a-dia como deparámos em 

1994. Outro sim, também podemos de um modo organizado, periodicamente, de cinco em 

cinco anos talvez, actualizar os programas de História, a partir de algumas conclusões e 

resoluções de estudos feitos por investigadores, incluindo professores experientes, de 

métodos a tornar a disciplina de História mais interessante, quer do ponto de vista da história 

nacional como continental e universal. 
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Por indicação da autora, o capítulo IV – pág. 123-167, não se encontra disponível para 

consulta. 
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Conclusão  

 

A educação constitui a tarefa permanente para a compreensão das realidades históricas dos 

povos. As referências que se fizeram da sociedade angolana no domínio da educação, em 

geral, e no ensino da História em particular, não dispensam a profunda reflexão dos seus 

contextos social e político, do papel importante que desempenha para o funcionamento e 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem em História e do lugar básico que 

ocupa na formação e união dos angolanos. A ordem e configuração da vida sociopolítica e 

cultural africana ficam identificados pela sua diversidade cultural em Angola.  

Em Angola, observámos, ao longo do período estudado, um movimento sem fim de 

utilização de práticas e concepções pedagógicas pro-socialistas, assumidas pelo Estado e 

implantadas em toda a sociedade, no contexto de um apoio urgente ao sector da educação. 

Os problemas da educação são entendidos como das políticas de governos e/ou de Estado? 

Porque Ki-zerbo chamou a atenção para que houvesse uma verdadeira educação em África? 

Os planos de dimensão continental e universal são conduzidos, sistematicamente, numa 

dimensão de solidariedade, entre os países com relações diplomáticas. O sistema educativo 

angolano de 1978 foi assegurado e teve uma cooperação predominantemente cubana. A 

cooperação internacional foi a coluna dorsal para a educação angolana e continua ainda a 

exercer esta função. Os diversos protocolos de cooperação que o governo de Angola foi 

estabelecendo com vários países, entre eles Cuba, Bulgária, Portugal e Brasil, constituiu um 

exemplo real das inúmeras acções de formação académica e profissional dos angolanos. 

Mas, na nossa opinião, os objectivos para solucionar os problemas imediatos da educação 

são: o acesso à escola da maioria dos angolanos e à formação académica merecem soluções 

imediatas; mas outros problemas, como a construção de identidade cultural dos angolanos, 

estavam ausentes de um estudo particular nos programas dos currículos de História.  

O governo da Primeira República de Angola optou legalmente pelo sistema educativo que 

justificava o modelo político seguido pelo Estado socialista. Das investigações efectuadas 

em algumas obras e particularmente de Monteiro (2005), partilham da opinião que “com o 

advento do moderno Estado-Nação, a educação tornou-se um interesse público e um direito 

(político) do Estado” (ob cit p.12). Os tempos mudam e o poder político é sempre chamado 

à responsabilidade dos sistemas de educação. E qual a dinâmica que toma o ensino da 

História nestas circunstâncias? Evidentemente, os estudos mostraram que o ensino da 

História “deve ressaltar os traços distintivos que dão à nossa história o seu relevo particular, 

o seu carácter próprio (Fraga, 1976:29). Foi esta a sua função: transformar as pessoas, nas 
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dimensões morais e políticas (muitas vezes seguida pelos governos), a fim de transformar e 

educar a sociedade. Nós apostamos numa dimensão mais ampla e aproveitamos os avanços 

implementados na segunda reforma educativa, menos fechada do ponto de vista da 

construção do currículo de História, para transferir um ensino transversalmente aceite pela 

nova sociedade. Pretende-se contribuir para um sistema de educativo que, através dos 

programas escolares, garanta uma cultura, civismo, relações na diversidade e que a 

sociedade seja beneficiada pelos aspectos positivos do passado. Todo este valor consiste em 

que “a noção do passado foi dominada pela tradição positivista na escola: o passado é o que 

realmente aconteceu, e acredita-se que o que fazemos no presente é recuperar esse passado, 

restituí-lo e comunicá-lo a nossos contemporâneos” (Carretero et al, 2007:264). De facto, 

temos de evidenciar as qualidades positivas, a utilidade e combinar entre as realizações 

éticas dos homens no passado e presente para atribuir o seu valor social.  

Angola é um país com um sistema educativo legalmente instituído pelas reformas educativas 

de 1978 e de 2001. Os nossos estudos estavam direccionados para a apresentação, 

caracterização e sistematização da organização do sistema educativo de Angola nas duas 

reformas acima mencionadas.  

Porém, assumimos um projecto mais específico ao estudarmos os programas curriculares de 

História no período de 1978 a 2009. A apresentação vertical e horizontal nos programas 

curriculares do ensino da História em diferentes classes do subsistema do ensino não 

universitário, foi estabelecida através da avaliação pormenorizada da sua construção e na 

realização de uma análise sucinta, tendo em atenção a visão transversal da organização 

curricular e do ensino da disciplina. Todavia, o campo de acção das aprendizagens não foi 

promovido, devido à restrição do nosso estudo às unidades didácticas dos programas 

curriculares mais orientados para a História do seu ensino. O domínio das nossas 

investigações enquadrou-se nos tempos de mudanças que conduzem os sistemas de ensino 

cada vez mais transversais. Sendo assim, reconhecemos que “é necessário que os discursos e 

as divisões políticas sobre o ensino se centrem na ideia de que a educação, 

independentemente dos benefícios de índole económica, científica e tecnológica que possa 

transportar, é uma oportunidade por excelência para ajudar a atenuar as desigualdades 

sociais, para estimular o desenvolvimento de todos os cidadãos e para aprofundar o sentido 

democrático das comunidades educativas” (Moreira, 2006:83). O homem, como elemento 

social, adquire parte do seu currículo pessoal no processo de ensino-aprendizagem, através 

dos programas curriculares das diferentes disciplinas incluindo também a de História.  
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Ao longo do trabalho, focámos alguns caminhos temáticos e didácticos que podem conduzir 

à implantação do estudo transversal da História. Não foi fácil estruturar algumas questões 

sobre os programas curriculares. Partindo do balanço optou-se por ultrapassar e 

compreender os desafios que o sistema político educativo angolano foi alcançando 

constantemente (com instabilidade e incertezas na conjuntura social e educacional). 

Entretanto, o importante para a organização do sistema educativo foi ter uma certa evolução 

no enquadramento de diferentes temas sobre a História de Angola e África, o que tornou a 

disciplina de História mais diversificada e significativa. Foram inventariados os diversos 

temas constantes nos diversos programas, agendaram-se e incluíram-se outros para tornar a 

sua programação transversal a fim de se explorar as perspectivas por eles abertas. 

No entanto, esta dissertação serviu para conhecer que a construção da História de Angola 

merece uma prioridade nas análises dos programas do ensino da História. Torna-se 

necessário prestar maior atenção e produzir-se continuamente uma historiografia angolana 

determinante, para a sua existência e para o suporte na construção de programas curriculares 

de ensino da História. A historiografia angolana, que “constituiu-se ao longo de séculos, 

como produtos de diversas condicionantes políticas, religiosas, culturais ou científicas” 

(Proença, 1992:26) está pouco presente, não se adequando às recomendações de apoio à 

leccionação dos temas constantes nos programas escolares de Angola. Da observação e 

análise dos diversos programas escolares, detectámos a falta de uma organização 

historiográfica, a partir da composição curricular dos diferentes programas do ensino da 

História geral, quer da História de África como da História de Angola. Podemos afirmar que 

se perderam os suportes historiográficos para a Historia de Angola? Existem algumas fontes 

escritas que, a retalhos, precisam de ser reagrupados e organizados em Angola. Um 

inventário sobre a identificação dos locais onde se encontram as diversas fontes materiais, 

orais e escritas bibliográficas, as obras e os seus investigadores, assim como das bibliotecas 

individuais e privadas espalhadas por Angola e pelo mundo são uma tarefa de prioridade. As 

relações diplomáticas de intercâmbio cultural devem ser incentivadas, para a transcrição de 

obras escritas existentes nas grandes bibliotecas espalhadas pelo mundo e oferecer aos 

investigadores, professores e alunos o contacto mais perto das fontes históricas. No percurso 

deste trabalho, observámos que existem várias fontes históricas sobre Angola em Portugal. 

A fonte oral em Angola deve ser aproveitada para a construção da História presente e do 

passado recente.   

Confirmámos, que nos programas escolares da primeira reforma educativa, as unidades 

temáticas sobre a angolanização e africanização eram escassas na quantidade e qualidade de 
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temas, sendo que as unidades que tratavam desses temas eram indevidamente 

sistematizadas, começando e acabando muitas vezes, numa mesma só classe. Por outro lado, 

as unidades temáticas dos programas curriculares da segunda reforma educativa, com mais 

temas sobre Angola e África, apresentavam uma certa evolução na organização da sua 

estrutura curricular. Notámos também muita concentração de temas numa mesma classe 

sobre a História de Angola, História de África ou História Universal.  

A transversalidade do ensino da história deve transmitir a realidade local, nacional e de 

outras dimensões territoriais, tendo em referência o aproveitamento das produções históricas 

do passado, cujas obras estão apresentadas numa temporalidade diversificada. É um desafio 

para que novas pesquisas sejam implementadas na História e também na literatura angolana, 

colaborando, assim, cada vez mais para a riqueza de conteúdos nos programas escolares nos 

vários níveis de ensino. A constituição da historiografia angolana dependerá das estratégias 

políticas dos vários sectores da sociedade angolana, podendo partir parte do princípio que as 

instituições devem estar mobilizadas e abertas para que os investigadores, escritores, 

professores, estudantes, anciãos desenvolvam projectos de interesse educativo e social, e 

deste modo contribuindo para o enriquecimento do acervo histórico nacional, regional e 

local. 

Aprofundar o estudo da História local continua como o nosso desafio para os próximos 

trabalhos de investigação nos programas curriculares de História e de outras disciplinas. 

Qual o contributo do ensino da História, para que as futuras gerações encontrem no passado 

histórico os valores sociais positivos que reorganizam em simultaneidade a modernidade? 

Foi reflectida, nos programas curriculares, a inclusão de estudos da história local virada para 

os campos específicos dos cursos de ciências económicas e jurídicas e ciências humanas dos 

ensinos secundários. Do mesmo modo, também foi reflectido para os cursos de ciências 

exactas. Mas relativamente a isto, perguntámos de que poderia servir a História local (de 

Angola) para homens que vão trabalhar em construções, indústrias, hospitais, agricultura. 

Por exemplo, na área das ciências exactas do ensino secundário, que tem como objectivo 

formar engenheiros, médicos, agrónomos, biólogos e outros especialistas, são incluídos 

nestes programas os aspectos da história local sobre arte, medicina, agricultura, fauna e/ou 

flora entre outros conteúdos, da localidade em que se desenvolve o ensino e os programas 

apresentam-se abertos com ensaios nos métodos construtivistas. Assim, torna o ensino uma 

questão de transversalidade da história num contexto alargado e local, com pertinência para 

a investigação e aperfeiçoamento na História de Angola partindo dos ciclos de escolaridade.  
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A africanização e a angolanização, nos programas curriculares de história, foram e têm 

demonstrado ser uma tarefa de interesse nacional, cujos objectivos foram a transformação 

dos princípios básicos das ideologias e políticas do passado recente de Angola. As novas 

conquistas da educação, resultantes dos novos rumos que este sector percorre e das novas 

atracções políticos, culturais, traduzem as relações de cooperação entre vários países e 

organizações mundiais vinculados ao processo de globalização. Em Angola, o inicio da 

década de 90 foi reservado às mudanças do sistema político e ideológico do aparelho do 

Estado e das suas instituições. Estas mudanças afectaram o sector de educação e como 

consequência fizeram-se estudos que determinaram a reformulação do ensino. O ensino da 

História de Angola, no sistema de ensino geral, precisa de obter uma estrutura para motivar 

a formação do cidadão e oferecer à sociedade angolana uma referência ou um padrão de 

conhecimento, em que cada indivíduo adquira uma educação com valores culturais positivos 

e poder partilhar com os outros. 

Ao examinar a organização dos currículos nas duas reformas do sistema educativo (1978 e 

2001), limitámo-nos a nossa análise ao ensino da História, e em duas vertentes: na vertical 

(pela organização das unidades temáticas nas diferentes classes) e na horizontal (pela 

instrução dos conteúdos das unidades temáticas nas diferentes classes). Verificámos um 

estilo fechado por terem sido retratados, exclusivamente, os factos da história politica, 

económica e social, e direccionados para uma educação limitada, sobre o desenvolvimento 

da aprendizagens dos alunos e das actividades dos professores. Nesta base, os objectivos 

propostos, na organização dos programas curriculares, permitiram aos professores aplicar 

um sistema de nível reprodutivo na planificação das aulas. Por outro lado, constatámos que 

os currículos escolares não tinham sido decretados nem publicados pelos órgãos legislativos 

do país. Este facto foi concluído quando, na recolha das fontes (programas curriculares de 

ensino), observámos o vazio institucional e legal. Os programas não se faziam apresentar 

como um documento oficial, que consolidasse os recursos pedagógicos institucionalizados e 

concebidos para a organização da educação em Angola.  

Os limites temporais definidos foram alargados ao período anterior (1975), apenas para uma 

breve reflexão e também para que, ao longo do desenvolvimento dos capítulos, fosse 

possível apresentar uma visão global sobre a situação social e real, que os angolanos 

viveram face à educação histórica adquirida ou herdada nos tempos passados. Por isso, 

desenvolvemos algumas margens introdutórias sobre a organização do ensino da História, 

tocando em algumas décadas da Angola colonial como ponte da época pós independência. 

Limitámos o estudo no período de quase quatro décadas em que foram passadas duas 
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repúblicas no período após a independência de Angola. A parte prática da investigação foi 

ajustada a partir de uma pequena amostra de alunos e professores que marcou, por um lado a 

pertinência e importância desta dissertação e ofereceu-nos alguns resultados que nos 

programas de ensino da História, chamou-nos a reflectir sobre algumas necessidades tais 

como:  

- Os programas curriculares da História apresentam flexibilidade para receber alterações e 

incluir temas que tornassem o seu ensino mais diversificado. Foi necessário aproveitar os 

subtemas, já expostos nos programas, e seleccionou-se aqueles que se apresentaram 

inacabados, tornando-os actuantes e modernos perante os currículos. Ainda verificámos que 

uma certa reforma do currículo das disciplinas na História levanta algumas problemáticas 

como: a falta de alguns princípios básicos que orientem a construção da ética, dos valores 

sociais e da sua utilidade para o ensino das novas gerações, com incidências na recuperação 

do passado. Por isso, os currículos de um modo geral apresentaram-se fechados para o 

desenvolvimento destas aprendizagens. A partir de 2004 é apresentada uma estrutura menos 

fechada, mas ainda muito presa nos objectivos concebidos para cada unidade didáctica.  

- De salientar que até 1992, poucos registos de discursos políticos sobre as medidas e acções 

observados no sector da educação. O conturbado sistema político e social do País teve 

reflexos negativos em todos os projectos da área. Da selecção dos discursos políticos 

verificámos que os mesmos abordavam questões relativas à educação a partir dos finais dos 

anos 80, momento em que o governo tentava responder desafios ao sector da educação para 

o desenvolvimento do país. Alguns destes discursos recomendavam a coordenação dos 

órgãos da cultura com a educação, para enquadramento desta nos estudos culturais. Para que 

a coordenação fosse recíproca, incluíam os média e dos programas curriculares concebidos 

para que a escola fornecesse também, quando possível, conteúdos locais sobre a história de 

Angola e que a mesma fosse divulgada e coordenada com os órgãos da cultura. 

- A formação dos professores de História esteve ligada a todo o sistema político e foi 

seguida pelo Estado, a nível dos princípios da educação, depois da proclamação da 

República. A par desta reflexão e sobre a educação dada na primeira república de Angola, 

compreende-se que “toda a educação que pretende ser mais que uma formação puramente 

especializada para o exercício de uma profissão tem de ser uma «cultura política», esforça-se 

por unir a moral à vida pública” (Prieto p.12). Assim também nos primeiros anos da 

proclamação da I república em Angola foram observadas orientações metodológicas para os 

professores de história. Estas orientações tiveram menor intensidade política e ideológica no 

inicio dos anos 90 e mas a sua aplicação concretizou-se a partir de 2004, quando foram 
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utilizados a formação dos professores e os programas curriculares implantados como uma 

primeira fase do processo de reforma curricular.  

A formação de professores de História mereceu uma atenção pelo facto de o professor ser 

parte do processo de ensino-aprendizagem e o elemento chave na concretização dos 

programas de ensino. Esta estratégia está associada ao conceito de professor como 

facilitador na transmissão dos conhecimentos, através da formação na escola e na sociedade. 

Contudo, o enquadramento da formação de uma disciplina, neste caso da História, 

apresenta-se, pelo modelo e funções sociais que são exigidos pelos Estados, reflectido na 

planificação da formação de professores especializados e na programação dos conteúdos 

curriculares. Todavia, conhecem-se novos desenvolvimentos quando são organizados 

eventos como exposições nas escolas e localidades, realizações científicas e outros.  

- Como já abordámos várias vezes, a disciplina de História, além de estudar os factos 

históricos locais, nacionais, regionais, tem também numa nova vaga, a incumbência de 

transformar o indivíduo com os vários conhecimentos históricos que muitas vezes são 

desconhecidos pelos construtores dos currículos escolares. Para que serve formar um 

profissional, sem que nele esteja constituído um currículo pessoal e profissional com 

conhecimentos sobre a realidade da localidade em que vive? A formação de um jurista, 

professor, economista, historiador, sociólogo torna-se mais problemática quando não são 

respeitados os seus valores culturais e os dos outros; o mesmo acontecendo com um 

engenheiro, médico, arquitecto, agrónomo e tantos outros profissionais.  

A auscultação da opinião dos alunos e professores, sobre os temas de identidade cultural, 

papel da mulher e paz, abriu nova compreensão e abordagem do estudo destes assuntos na 

disciplina da História. A efectivação de um plano de estudos mais desenvolvido resultará na 

consciencialização de cada aluno e professor, para a identificação cultural de fundo banto e a 

modernidade da cultura angolana. O reconhecimento sobre a diversidade da cultura angolana 

poderá proporcionar às pessoas uma convivência saudável e responsável, com o civismo nos 

variados domínios tais como: direitos humanos, papel da mulher, alimentação, cultura, corpo 

humano. Serão investidos como traços culturais dos cidadãos na recuperação das identidades 

e na sua afirmação como uma herança para a sociedade e o mundo.  

O desenvolvimento dos inquéritos fez-nos chegar às seguintes recomendações finais:  

- A abordagem dos conteúdos, sobre os novos temas para o ensino da História de Angola, 

está inserida simplesmente num vazio teórico e metodológico, nada constando nos 

programas curriculares do ensino da História utilizados nas escolas de Angola no período de 

1978 a 2009.  
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- Incutindo nos alunos a lógica do pensamento histórico, desenvolvendo nele a capacidade 

de observação, análise crítica, de argumentação e expressão e a utilização correcta do 

vocabulário histórico, pretende-se, com os novos temas apresentados, criar nos alunos as 

aptidões para a transversalidade dos conhecimentos históricos. 

- Com os inquéritos realizados (na escola NJinga MBandi e no Colégio Primeira Visão, num 

universo de vinte e nove professores de sete municípios dos nove que a capital de Angola 

possui e num total de cinquenta e sete discentes), constatámos que a maioria dos inquiridos, 

professores e alunos, estão motivados para os novos desafios no ensino da disciplina de 

História de Angola. As razões são comuns, no que se refere à necessidade de incutir nas 

novas gerações um sentido transversal, ao ensino de história de Angola e de África.  

          - Que se organizem regularmente seminários, palestras, debates, conferências 

científicas e outras actividades histórico-pedagógicas nas escolas, abarcando temáticas, 

como a cultura, género, civismo, corpo, alimentação, direitos humanos e outros que retratam 

o passado e presente de Angola.  

           - No quadro da formação dos professores em exercício, aconselha-se a realização 

periódica encontros metodológicos, de forma a dosificar os conteúdos programáticos, e 

adequar os temas a ministrar nas aulas, permitindo assim a actualização e a uniformização 

dos conteúdos.  

Algumas pistas aqui expostas contribuem para a necessidade da formação cívica e cultural 

dos cidadãos de Angola. Algumas ideias, representadas com temas sobre a identidade 

cultural, papel da mulher e educação para a paz, dão a orientação transversal para 

constituição dos programas de ensino da História, mas a aquisição do seu carácter sistémico 

terá de ser desenvolvida em diversas áreas do ensino não universitário. Por outro lado, a 

principal finalidade consiste em assegurar e/ou melhorar a educação nas famílias e na 

sociedade, com o propósito de restituir o civismo às pessoas através das suas bases culturais. 

Lembramos Ávila de Azevedo, quando defendia, em 1963 a introdução de elementos activos 

das culturas africanas nos programas de ensino em África (Azevedo, 1963:87). A 

responsabilidade da escola e de outros órgãos de formação baseia-se em aprimorar a 

educação cívica nas crianças, adolescentes e jovens, visando a vida em sociedade com 

respeito, solidariedade e coesão na diversidade.  

Ao recapitular os diversos momentos vividos neste trabalho, deparámo-nos com quatro 

períodos do ensino da História no sistema educativo angolano, caracterizados e agrupados 

em função de critérios de natureza organizativa e curricular e dos relação aos diferentes 

contextos sociais:  
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1º Período do ensino da História: em 1975, a explosão escolar resultou em acções 

imediatas do Estado a partir do reconhecimento da situação social. A tendência de menos 

conteúdos sobre Angola e África, nos programas escolares, ainda era praticada e continuava 

como referência do quadro de ensino da história outrora (da colonização) exercido. São 

impulsionadas soluções imediatas, como o recrutamento de professores não qualificados e 

academicamente impreparados, tendo-se ainda recorrido, através dos apoios diplomáticos e 

acordos de cooperação, a professores e técnicos cubanos. A República de Cuba foi o 

parceiro que, durante a Primeira República de Angola, colaborou e assegurou a educação e a 

gestão de ensino não universitário. Depois de aprovadas as normas para a instituição do 

novo sistema educativo pós-independência, são acertados acordos com outros países, como a 

Bulgária, Brasil e Portugal. Este período termina em 1977 com I congresso do MPLA 

Partido do Trabalho e a aprovação de novas políticas em a educação.  

2º Período do ensino da História: inicia-se em 1978, com a implementação do sistema 

educativo de base nacional. O ano de 1986 é considerado a etapa pelo Ministério da 

Educação (acomodado o sistema educativo, montado nos diferentes níveis de ensino e 

escolas do país) de estabilização do sistema educativo. Porém, o desmoronamento do Muro 

de Berlim (1989) veio atingir a política socialista mundial e, particularmente, a de Angola. 

No ramo da educação, foram efectuadas alterações nos programas curriculares de História, 

retirando-lhes as cargas ideológicas (teoria marxista). Dois anos depois (1991), foi 

reconhecida a necessidade de reformular o sistema educativo da primeira reforma, a partir 

do estudo da avaliação do processo educacional e dos resultados conferidos e apresentados 

em Mesa Redonda, com o apoio de consultores da UNICEF e técnicos do Ministério da 

Educação. Este período termina em 1991, com a identificação do fracasso do sistema em 

vigor.  

3º Período do ensino da História: A partir de 1992, são registadas alterações nos programas 

curriculares de História nos anos lectivos de 1991/92, 1996 e 2001. Esta reorganização 

curricular, dos programas de ensino da História, destinava-se a aglomerar mais unidades 

temáticas, em favor de mais temáticas de ensino da história de Angola e de África. Este 

período termina em 2003, com o fim do exercício da 1ª reforma educativa (1978).  

 4º Período do ensino da História: começa em 2004 com a implementação da reforma 

educativa aprovada em 2001. São activados e executados programas de formação de 

professores, de reforma da organização curricular e dos programas de ensino, de elaboração 

de manuais escolares, entre outros. Este período está em curso prevendo-se o seu final em 
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2012, com a generalização da reforma educativa a todas as classes do subsistema não 

universitário.  
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ANEXO 1 

 

Diagnóstico sobre necessidade de temas transversais (Identidade Cultural, papel da mulher e 
Paz) nos programas de História do ensino geral.  

Este inquérito destina-se a recolher opiniões dos professores de História acerca de alguns 
aspectos dos programas de ensino da identidade cultural, papel da mulher e paz. É anónimo 
e a informação recolhida através dele é absolutamente confidencial. A sua opinião sincera é 
fundamental para o estudo e compreensão da necessidade de temas transversais.  

Obrigada pela sua colaboração.  

1)Idade:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2)Género:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3)Habilitações Académicas:------------------------------------------------------------------------ 

4)Temporalidade Docente:-------------------------------------------------------------------------- 

PARTE – A 

Desenvolvimento Educativo Apreciação dos programas de ensino de História 

  
Não 

satisfaz 
Satisfaz 
pouco 

Satisfaz 
Satisfaz 
muito 

Excelentes 

Objectivos            

Conteúdos           

Organização da estrutura do 
programa 

          

Utilidade dos conteúdos           

Relacionamento com 
História da educação 

cultural 
          

Relacionamento com o 
papel da mulher na História  

          

Relacionamento com 
História da educação para 

Paz 
          

Motivação e participação 
dos alunos 

          

Motivação e participação do 
professor  
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PARTE – B 

1- Para sí, quando se fala em: 
a) ‘identidade cultural’, o que é que isso significa--------------------------- 
b) E papel da mulher?--------------------------------------------------------------------- 
c) E paz?------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2- Como caracteriza o programa do ponto de vista: 

 
a) Ensino da Identidade Cultural---------------------------------------------------------------b) 

Papel da mulher --------------------------------------------------------------------------------c) Paz-
-------------------------------------------------------------------------------------------------     

3- Na sua opinião, o que pensa que a introdução destes temas no programa do ensino de 
História espera de si?  
a) E o que lhe poderá dar?------------------------------ 
  

4- Que relações poderá produzir o estudo sobre Identidade cultural, papel da mulher e 
paz na escola?------------------------------------------------------------------------------- 

5- Que problemas podem ser encontrados no ensino destes temas?--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------  

6-  Está preparado (a) para responder a novos desafios do ensino da História? --------
Porque?----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 2 

Diagnóstico sobre necessidade de temas transversais (Identidade Cultural, Papel da mulher, 
e Paz) nos programas de História do ensino geral.  

Este inquérito destina-se a recolher opiniões dos alunos do ensino geral acerca de alguns 
aspectos de identidade cultural, feminização e paz. É anónimo e a informação recolhida 
através dele é absolutamente confidencial. A sua opinião sincera é fundamental para o 
estudo e compreensão da necessidade de temas transversais. 

                                                                                           Obrigada pela sua colaboração.  

1) Escola----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Classe:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Género:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Para sí, quando se fala em  
a) ‘‘identidade cultural’ e, o que é que isso significa-------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 
b) E papel da mulher?-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) E paz?----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Na sua opinião, o que pensa que o ensino estes temas na História espera de si?-------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------  
a) E o que lhe poderá dar?--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 3 

 
 

Quadro 4.4 – I Transversalidade do ensino da História (Njinga MBandi) 

Categorias Variável 1  Variável 2  Variável 3  Variável 4  

I.a) Significado de 

identidade cultural 

/ Modelo  

Conhecimentos, 

tradições e oposição dos 

nossos antepassados; o 

falar do povo 

Atracção de um povo ou de um país; 

Estamos a representar o que é realmente 

angolano;  é o modo de dançar, maneira 

de vestir que é diferente a dos outros 

povos 

Costume ,tradição, forma de vestir, 

forma de dançar.; de falar; o 

comportamento, a educação (civismo e 

moral),  

Instrumentos da terra, por. ex: bandeira, 

o pensador, monumentos históricos.  

Alunos inqueridos 02=7% 17=61% 08=28.5% 01=3.5% 

I..b) Significado do 

papel da mulher / 

Modelo  

É muito importante, é 

figura pública, de 

grande 

responsabilidade, 

Dá vida as pessoas no país, devem –lhes 

respeito,  
Saber identificar, respeitar os costumes 

e tradições,  e símbolo da nossa cultura 

Ser  Mae, educadora, esposa,  . criadora 

de gerações, e da nação, professora e 

doutora. mãe da humanidade e da paz 

Alunos inqueridos 09=45% 02=10% 04=20% 05=25% 

I.c) Significado da 

paz / Modelo  

É a libertação de 

qualquer coisas é amor 

é  harmonia; - 

compreensão, 

Felicidade 

Reconciliação. 

Harmonia, felicidade - Amor e amizade 

Liberdade, respeito - Liberdade, harmonia e 

segurança  

União, tranquilidade e esperança. - 

Vivemos e nos unimos e ouvimos os 

outros Felicidade, alegria, viver bem 

Alegria, solidariedade, amor ao 

próximo 

------------------- 

Alunos inqueridos  16 =56% 10 =34% 03 = 10% ----------- 

II- O que pensa que 

o ensino destes 

temas na História 

espera de si / 

Modelo de SI 

 Colaboração 

Conhecimento. 

Compreensão -  

 aprender mais sobre esses temas e sobre a 

História e seu valor. Recordações do nosso 

passado 

Aquisição de virtudes ou bens- Mais 

paz, amor, alegria,. 

Respeitar o meu país e a sua cultura e 

os costumes. A ser uma colaboradora da 

História e dar o meu contributo,  

Alunos inqueridos 10 =53% 06=32% 02=10% 01=5% 

II- a) O que pensa 

que  o ensino 

destes temas na 

História lhe poderá 

dar  

Estudo, aprendizagem e 

a respeitar o meu país. Sabedoria conhecimentos educação Mais sabedoria e conhecimentos sobre 

a história 

Mais personalidade, mais amor ao 

próximo, mais solidariedade uns aos 

outros, mais conhecimento sobre a 

cultura do meu país e mais identidade 

própria. 

Alunos inqueridos 12 =44% 08 =30% 05 =19% 02 =7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

201 
 

ANEXO 4 

 

 
Quadro 4.5 – I Transversalidade do ensino da História (Primeira Visao) 

Categorias Variável 1  Variável 2  Variável 3  Variável 4  

I.a) Significado de 

identidade cultural / Modelo  

Normas e hábitos de um certo 

país e seu valor – origem - 

valorizar a cultura - 

Costume, hábitos - quem nós somos e a 

que povo pertencemos - falar dos nossos 

antepassados e das suas origens - 

Costumes e hábitos 

de uma sociedade. 
Como um povo se veste, as línguas 

nacionais, dança, música e os rituais 

Alunos inqueridos 12= 63.1% 05=26.3% 01=5.3% 01=5.3% 

I..b) Significado do papel da 

mulher / Modelo  

é muito importante - dever ser 

respeitada - Fundamental para  

a divulgação da cultura 
É companheira do homem e muito mais 

São mães, 

professora, dona de 

casa 
---------------------------------------- 

Alunos inqueridos 12=70% 02=12% 01=18% ---------------------------------------- 

I.c) Significado da paz / 

Modelo  
É muito importante – é o 

caminho – harmonia  
Amor ao próximo e consigo mesmo Liberdade, direito e 

vida 
Reconciliação, democracia, liberdade de 

expressão, união 

Alunos inqueridos  07=54% 03=23% 02=15% 01=8% 

O que pensa que o ensino 

destes temas na História 

espera de si / Modelo de SI 

Entrega e melhor 

aproveitamento - 

Responsabilidade 
Conhecer a história - Mais conhecimentos 

Mais conhecimentos 

do  povo – do nosso 

país 

Meu maior contributo para uma sociedade 

sadia 

Alunos inqueridos 07=50% 05=31% 02=13% 01=6% 

II- a) O que pensa que  o 

ensino destes temas na 

História lhe poderá dar  
Mais conhecimentos Conhecimentos a cerca do meu país 

Muitos benefícios 

para saber das 

minhas origens, do 

que sou 

Grandes benefícios (pq tdos esses temas são 

diariamente debatidos mas pouco 

aproveitados com essa junção na História 

Alunos inqueridos 09 =50% 07 =39% 01 =5.5% 01 =5.5% 
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ANEXO 5 

 

 
Quadro 4.8  –  Apreciação dos programas de ensino de História – Professores 

Categorias 
Escala de classificação 

Não satisfaz Satisfaz Pouco Satisfaz Satisfaz muito Excelente 
1 0 04= 14% 21= 72-% 03= 10% 01= 03-% 
2 0 06= 21% 14= 48% 07= 24% 01= 03% 
3 01=03%  09= 31% 13= 45% 04= 14% 01=o3% 
4 01= 03% 02= 07% 18= 62% 07= 24% 0 
5 03= 10% 10= 34.5% 12= 41.5% 03= 10% 0 
6 07= 24% 13= 45% 06= 21% 02= 07% 0 
7 05=17.% 06= 21% 12= 41.5% 06= 21% 0 
8 01= 03% 09= 31% 14= 48% 04= 14% 01=03% 
9 01= 03% 04= 14% 13= 45% 09=31% 02=07% 

1 – Objectivos 
2 – Conteúdos 
3 – Organização da estrutura do programa 
4 – Utilidade dos conteúdos 
5 – Relacionamento com a História da Educação Cultural 
6 - Relacionamento com a História da Educação Feminina 
7 – Relacionamento com a História da Educação para a Paz 
8 – Motivação e participação dos alunos 
9- Motivação e participação do Professor 
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ANEXO 6  
Quadro 4.9 – Transversalidade do ensino da História - Professores 

Categorias Variável 1 Variável 2 Variável 3 Variável 4 

I.a) Significado de 

identidade cultural 

O cidadão deve ter 

uma identidade -

Valores a conservar   

Hábitos e costumes - Forma que um povo se apresenta. -

Realidade de um povo como tal -  

Costumes, hábitos e ritos - É algo que 

nos identifica -  

Modo de vida de um determinado grupo social - Modo de 

estar e de ser de um povo 

Professores 

inqueridos 
08 =31 % 13=50% 13=11% 03=8% 

I.b) Significado do 

papel da mulher 

Deve-se apostar mais 

- Fundamental par a 

continuação de 

aspectos culturais 

próprios 

Foi sempre reservada para questões domésticas, agora 

tem os direitos e deveres -Continuidade da cultura - Mãe, 

professora - Mãe, conselheira 

Preservar, conservar a cultura e sua 

identidade -Pessoa com uma 

multiplicidade de papeis  

Respeito e preservação da identidade e participação 

Professores 

inqueridos 
07 =41% 06=35% 08=18% 01=6% 

I.c) Significado da 

paz 

Normas e condutas - 

Melhoramento da 

vida de cada um 

Trabalho sem discriminação – Tranquilidade 

Pilar para o progresso - Democracia, 

liberdade de expressão - Estabilidade, 

segurança, harmonia 

Tolerância, harmonia, convivência  

Professores 

inqueridos 
06 =46% 03=23% 08=23% 01=8% 

II.a) Como 

caracteriza o 

programa do ponto 

de vista de cultura e 

identidade 

É bom - Existe um 

esforço muito grande 

de enquadrar - 

Bastante proveitoso 

Será importante esse tema - Fraca - Necessário que se 

fale mais da nossa cultura -  É muito tabu  

Um pouco a quem da expectativa, 

alguns valores estão esquecidos - 

Vários aspectos faltam por realçar - 

Pouco se fala 

É necessária a introdução da cultura genuína do nosso povo, 

a língua - Não estamos a implantar 100%... 

Professores 

inqueridos 
04 =25% 06=37.5% 08=25% 02=12.5% 

II.b) Como 

caracteriza o 

programa do ponto 

de vista de papel da 

mulher 

Positivo - Contenção 

da mesma cultura 

É pouco focado e necessita maior divulgação - Criar e 

educar a sociedade, já que as mulheres são importantes 

na socialização dos mais novos. 

Deve ser mais abrangente e 

conservador para transmissão de 

gerações -  

Quase ou nada foca - Muito vazio - Fraca e ainda por se 

fazer - Pouco se debruça sobre o papel da educação 

feminina, apenas em algumas civilizações da antiguidade 

onde predominava a divisão social do trabalho. 

Professores 

inqueridos 
02 =14% 06 =43% 02 =14% 08=29% 

II.c) Como 

caracteriza o 

programa do ponto 

de vista de paz 

Indefinição -  É o 

bem estar - Agora 

deve merecer atenção 

É necessário mais - Deve-se promover mais - Há muito 

para se resgatar - É muito (…) fechada 

- Deve ter amplitude no território 

nacional 
Vazio -   

Professores 

inqueridos 
04 =36.4% 05 =45.4% 01=9.1% 01=9.1% 

III-O que pensa que  

a introdução destes 

temas no programa 

espera de si 

São bons- Algo 

positivo  

Meu maior e melhor empenho - Boa forma de espelhar a 

matéria nos alunos 

Ampliar os meus conhecimentos e 

também contribuir para a mesma - 

Investigação científica   

Participação e trabalho, aprender mais para transmitir 

Professores 

inqueridos 
08=33.3% 13=54.2% 02=8.3% 01=4.2% 

III.a) O que pensa 

que  a introdução 

destes temas no 

programa lhe 

poderá dar 

Empenho – Apoio - 

Maior sucesso 
Mas conhecimentos 

Mais visão, conhecimentos - Muitos 

conhecimentos a cerca dos temas 

Conhecimento, valores morais, identificação cultural - 

Necessidade de pesquisa, busca de mais conhecimentos 

Professores 

inqueridos 
06=29% 09=43% 03=14% 03=14% 

III-b)Que relações 

poderá produzir o 

estudo destes 

temas na escola? 

Respeito - Mais 

conhecimentos -

Desenvolvimento das 

capacidades 

Solidariedade, harmonia e determinação - Contribuir para 

a educação e valorização da nossa cultura  - Relações 

mais concretas da nossa realidade 

Os alunos aprenderão a identificar um 

povo, seus hábitos e costumes -

Produzirá um intercâmbio entre os temas 

e entendimento dos alunos 

Inter-ligação da escola com a sociedade - Boa conduta social, 

temor pelo respeito, e identificação da nossa cultura e 

identidade 

Professores 

inqueridos 
06=33.3% 04=22.2% 04=22.2% 04=22.2% 

IV-Que problemas 

podem ser 

encontrados no 

ensino destes 

temas? 

Ocultar de certa 

forma alguns hábitos 

e costumes – Poucos 

conhecimentos 

Contradição social e política - A vastidão de temas e a 

falta de temas sobre Angola e África - A diversidade de 

culturas encontradas no país – Poucos conhecimentos 

sobre o assunto por parte dos professores 

Materiais dos temas, aquisição, interesse 

dos alunos - Vários: diferenças 

partidárias, etnias diferentes, diferentes 

maneiras de valorizar a cultura 

Falta de matéria ou conteúdo - Falta de meios de ensino, 

manuais, seminários com especialistas da matéria - Os 

objectivos, meios, locais de w, ferramentas, formação de 

professores para esta área 

Professores 

inqueridos 
06=27.3% 06=27.3% 05=9% 08=36.4% 
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