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RESUMO 
 

 

O debate acerca das implicações de uma herança cultural comum emoldurada em uma 

perspectiva multiculturalista, impeliu-me a abordar, ao longo desta pesquisa, o entrecruzamento 

entre a língua portuguesa e a identidade cultural dos alunos no Brasil e em Angola. Essa 

abordagem foi construída tanto por meio de uma escuta polifônica e dialógica (com o intuito 

de dar vozes aos membros da CPLP), quanto por uma observação atenta a um cenário - 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, repleto de descontinuidades, porosidades e 

conflitos. 

No decorrer deste estudo, um dos objetivos essenciais foi compreender o processo de 

configuração da imagem do afro-brasileiro e do angolano ao longo da história nos livros 

didáticos de História no período de 1945-2014 e também verificar a influência do discurso 

pedagógico e o papel da instituição escolar no processo de individuação dos atores sociais- 

brasileiros e angolanos. 

Para lograr êxito nesse processo investigativo, foi adotada a seguinte metodologia: a) revisão 

de literatura do contexto histórico no Brasil e em Angola, por intermédio de um método 

histórico descritivo-comparado; b) análise do discurso pedagógico dos livros didáticos de 

História, por meio do aporte teórico dos Estudos Culturais, da História, da Semiolinguística e 

da Psicanálise e c) trabalho de campo etnológico que dará ênfase, por intermédio da proposta 

de modelo de análise de discurso (abordado no capítulo IV subitem 4.2), a interação contínua 

entre os dispositivos de investigação de campo, da descrição, do processo interpretativo dos 

fenômenos socioculturais, com o intuito de compreender o discente do primeiro e do segundo 

ano do ensino médio como sujeito histórico em sua prática diária.  

O percurso epistemológico proposto possibilitará aos leitores a compreender as imbricações 

entre língua, conhecimento e poder no cenário lusófono. Este cenário é marcado por 

descontinuidades e porosidades, visto que abarca questões ideológica, política e econômica que 

se entrecruzam e fornecem-nos um cenário mais denso e complexo ao termo lusofonia e sua 

respectiva comunidade.  
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ABSTRACT 
 

 

The discussion on implications of ordinary cultural heritage framed in a multiculturalist 

perspective, leads me to approach, over this research, the intersection between portuguese 

language and cultural identity from brazilian and angolan students. This approach has been built 

both by polyphonic and dialoguic listening (in order to give voices to CPLP members), as by 

close observation in scenario – Community of Portuguese Language Countries, full of 

discontinuities, porosities and conflicts. 

During this research, one of the essential goals have been understood the image setting’s 

brazilian and angolan over the history in the History textbook in the period from 1945 to 2014 

and to verify the influence of pedagogic discourse and the institutional role in the process of 

individuation of social actors: brazilians and angolans. 

In order to get outcome in this investigation process, it was adopted the following methodology: 

a) literature review of History context in Brazil and Angola, through descriptive and compared 

historical method; b) pedagogical discourse analysis of the textbooks of History, through the 

theoretical framework of Cultural Studies, History, Semiolinguistics and Psychoanalysis and c) 

ethnological fieldwork that will emphasize, through the proposal of discourse analysis model 

(discussed in Chapter IV subsection 4.2), the continuous interaction between field research  

devices, the description, the interpretive process of socio-cultural phenomena, with order to 

understand the student`s first and second year of high school as historical subject in their daily 

practice. 

The proposed epistemological journey enables readers to understand the overlaps among 

language, knowledge and power in the lusophone scenario. This scenario is marked by 

discontinuities and porosities, because  encompasses ideological, political and economic issues 

that interlace and provide us a scenario more dense and complex to the lusophone term and its 

respective community. 

 

 

KEY-WORDS: PEDAGOGICAL DISCOURSE; CULTURAL IDENTITY; ANGOLAN; 

BRAZILIAN; TEXTBOOK. 
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Introdução 

 

[..] a figura da lusofonia convoca hoje uma comunidade transnacional, com propósitos 

político-culturais. O Novo Mundo dos Trópicos, afinal O mundo que o português 

criou, para glosar Gilberto Freyre (1940) uma derradeira vez, não concebe mais na 

lusofonia novas combinações de raças e de culturas que tendam, na essência” a 

conservar-se lusitanas” como o formulou o luso-tropicalismo nos anos cinquenta e 

sessenta. O Novo mundo dos Trópicos é convocado hoje a exprimir-se em 

multiculturalismos com o denominador comum de uma mesma língua. No território 

imaginário das culturas, é deste modo que eu entrevejo o sonho lusófono”. 

(MARTINS 2006, p.59) 

 

Tal imaginário está atrelado aos atores sociais como sujeitos históricos capazes de 

estabelecer seus respectivos valores, suas instituições tendo como ponto de partida os 

significados que lhes são atribuídos. Deve-se salientar que o imaginário cultural permeia as 

relações intersubjetivas as quais se tornam lócus em que se observa uma teia de significados 

imbricados por uma pluralidade oriunda do discurso da lusofonia. Este discurso, segundo 

Freixo (2009, p. 185), pode ser visto “como sendo projetos políticos, acima de tudo, 

portugueses, tanto sob o ponto de vista dos ditames político-estratégicos ou econômicos, quanto 

em seus aspectos simbólicos”. O autor ressalta que 

 

[..] o discurso da lusofonia acabou sendo, no plano simbólico, uma reinvenção do 

velho sonho imperial, em que numa espécie de evocação camoniana, o Atlântico das 

conquistas portuguesas aparece como imagem recorrente. O mesmo Atlântico que 

povoa o imaginário político nacional, junto com as Índias, os Brasis e as Áfricas; o 

Atlântico por onde a língua portuguesa se espalhou; o Atlântico que se transforma no 

espaço de circulação pelo qual se constrói  a ideia de uma comunidade de povos de 

língua portuguesa que ultrapassaria o espaço local e ganharia força planetária à 

medida que diversos países fora da língua oficial portuguesa – mas que, mesmo de 

forma fragmentada receberam influência da cultura lusitana – a ela se integrem 

constituindo-se assim no advento daquele “Quinto Império” sonhado por Vieira, 

Pessoa e Agostinho e que está tão profundamente arraigado na mitologia política 

lusitana. (FREIXO 2009, p. 185) 

 

Nesse contexto, torna-se fulcral a nós, pesquisadores, ter ciência de que o conceito de 

multiculturalismo, em países periféricos como o Brasil e a Angola, é oriundo de um processo 

de mestiçagem e de assimilação que impossibilitou constituir historicamente minorias que se 

organizassem como comunidades apartadas de seu conjunto. Por outro lado, observa-se que, 

em países desenvolvidos como os Estados Unidos, o termo multiculturalismo está atrelado ao 

conceito de hibridismo cultural que, de acordo com Canclini (2003, p.19): 

 

[..] abrange diversas mesclas interculturais – não apenas raciais, às quais costumam 

limitar-se os termos ‘mestiçagem’ – e porque permiti incluir as formas modernas de 

hibridação, melhor do que ‘sincretismo’, fórmula que se refere quase sempre a fusões 

religiosas ou de movimentos simbólicos tradicionais. 
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Além disso, o termo hibridismo cultural, ao abarcar diversas mesclas interculturais, 

possibilita aos sujeitos/indivíduos perceber, no processo de interação simbólica/cultural, 

econômica e religiosa, as diferenças dos grupos envolvidos, fomentado, desta forma, o processo 

de alteridade desse sujeito histórico, visto que não há, nas palavras de Sodré (1999, p. 37), “um 

caminho pronto para se andar, mas o caminho que surge com e ao se andar”. 

Pontua-se que o termo multiculturalismo, a partir da década de 1970 nos Estados 

Unidos, acompanhava os debates sobre pós-modernismo e as implicações do processo de pós-

colonização na cena contemporânea, possibilitando, assim, a legitimidade de identidades local 

e regional em prol da constituição de sujeitos históricos que reivindicavam e estabeleciam 

embates, embasados em garantias do princípio da isonomia, do direito à diferença, uma vez que 

se faziam presentes, nesse cenário, como atores políticos com a rubrica da diferença a qual 

engloba os aspectos de  gênero, da cultura e da etnicidade.   

 Em contrapartida, a ausência de alteridade/diferença, no processo de subjetivação dos 

cidadãos brasileiros, foi uma categoria-analítica essencial - defendida por Gilberto Freyre em 

sua obra Casa Grande Senzala na década de 1930-, uma vez que ressaltava a originalidade, a 

riqueza e os valores culturais do povo brasileiro eram derivados dessa mescla e, sendo assim, a 

sociedade brasileira torna-se original e multirracial. Castelo (1999, p.14) chama-nos a atenção 

ao fato de que essa visão está ancorada “em uma imagem essencialista da personalidade do 

povo português”, onde o processo de colonização foi alicerçado na cordialidade e na ausência 

de preconceitos raciais que o torna o paradigma mais bem-sucedido dentre as políticas coloniais 

europeias.  

Freyre (1953, p.25), depois de uma viagem as colônias portuguesas no território africano 

e no Oriente, comentava que o português estava: 

 

[..] apto para começar a colher o que semeou tão amorosa e às vezes tão boemiamente, 

mais através de suas aventuras que de política calculada ou sistemática – de “sistema” 

que se possa rigorosamente chamar de “sistema português” de colonização – no 

Oriente, na África, na América, nas ilhas do Atlântico. De modo que, enquanto 

ingleses e holandeses, calculistas e metódicos, tendo semeado ventos de furor, e ao 

mesmo tempo de sistemática imperial por esses mesmos espaços, colhem hoje 

tempestades na Ásia e na África, o português é no Oriente, em Moçambique, na 

Angola, na Guiné, em Santo Tomé, em Cabo Verde, na América, menos um povo 

imperialmente europeu que uma gente já ligada pelo sangue, pela cultura e pela vida 

a povos mestiços e extraeuropeus. 

 

Perante essa conjuntura, as ideias freyrianas consolidaram as bases do luso-tropicalismo 

(sustentáculo ideológico do colonialismo português) que tinham como premissa constituir uma 

unidade de sentimentos permeada por valores culturais, onde a mestiçagem representaria o 

símbolo da democratização social e racial. Nesse espaço/universo cultural, a língua portuguesa, 
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conforme Freixo (2009, p.130), “seria o elemento identitário fundamental, por meio do qual as 

populações das terras colonizadas pelos portugueses se exprimiram em toda a plenitude”.  

E Freyre (1953, pp.141/142) complementa que: 

 

[..] uma língua de tal amplitude não pode deixar de ser a expressão de vasta cultura 

transnacional. Não pode deixar de ser o veículo da civilização que denomino luso-

tropical, para distinguir daquelas que são apenas projeções imperiais de Estado, ou de 

nações europeias nos trópicos ou no Oriente. Para estas já não há futuro nem 

perspectivas. O imperialismo europeu já não encontra nos trópicos, populações 

inermes dispostas a ser dominadas e exploradas por brancos que se supõem superiores 

a gente de cor [..] O tempo é das populações de cor e da afirmação ou da restauração 

dos seus valores da cultura. O português, por ter sabido sempre ligar a estes valores 

os da Europa, ao sangue das mulheres de cor seu sangue de branco desde a Europa 

misturados a mouros, judeus, berberes, criou culturas luso-tropicais [..] Daí o amor 

com que a língua portuguesa é falada nos trópicos por pretos, pardos, amarelos, 

vermelhos, morenos que nessa língua exprimem seus sentimentos mais íntimos e não 

apenas suas ideias convencionais. 
 

Essa visão idílica e relativista de Gilberto Freyre foi apropriada pelo regime salazarista 

para legitimar e justificar, de forma ideológica, a manutenção do Império Colonial Português a 

partir da década de 1950, momento em que a luta pela descolonização afro-asiática estava em 

questão. Não obstante, segundo Castelo (1999, p.130), a apropriação das concepções freyrianas 

ocorreram de maneira parcial, visto que houve uma escolha deliberada da elite política 

salazarista dos pontos do luso- tropicalismo: 

[..] as principais ideias de Freyre sobre o povo português – ausência de sentimentos 

racistas; capacidade de empatia relativamente aos outros povos; profunda fraternidade 

cristã – são apropriadas nos anos 1950 – 1960 pelo discurso oficial. Mas o luso-

tropicalismo não é só isso. Os seus aspectos “desnacionalizadores”são 

propositadamente esquecidos. A saber: a valorização dos diferentes contributos – 

africanos, ameríndios, orientais, europeus – para a civilização comum luso-tropical.  

 

No entanto, vozes dissonantes emergem em Portugal provenientes de intelectuais 

portugueses como Alfredo Margarido e Eduardo Lourenço. Este pondera, em suas obras, que 

os portugueses configuram uma imagem de si mesmos e vivenciam a contemplá-la, por meio 

de um passado glorioso dos desbravadores das novas terras e da sensação de que se tornem o 

povo escolhido, ou seja, eleito para essa missão messiânica.  

Freixo (2009, p.154) enfatiza que durante “ os momentos traumáticos da história 

portuguesa, essa imagem que os portugueses têm de si começasse a ser questionada e surgissem 

condições para construção de uma contraimagem”, visto que nesse novo cenário que se 

estabelece com o discurso da lusofonia não só as possibilidades de pretensões hegemônicas se   

tornariam ínfimas, como também o que o sustentaria (nesse caso a língua comum) não é 

propriedade de nenhum ator social. Lourenço (1979, p.27) ressalta que: 
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O centro desse mundo de lusofonia terá de ser simultaneamente Lisboa, Bissau, 

Luanda, Maputo, Goa, Brasília, todos os pontos e nenhum onde nós compreendemos, 

bem ou mal, no interior da muralha de cristal que é uma língua comum e de ninguém 

propriedade [..] É, por definição, uma obra de concertação coletiva. A nós, 

portugueses, cabe menos a proposição e a dinamização de um tal projeto que a escuta 

polifônica de vozes que hoje constituem a lusofonia viva. Não nos compete clamar ou 

supor no lugar dos outros membros da comunidade lusófona necessidades, urgências 

ou apetências que eles mesmos não ressintam como próprias. 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, Lourenço (1979, p.28) assevera que a lusofonia é          

“como uma empresa futurante [..], endereçada à redefinição de nós mesmos no horizonte do 

mundo lusófono que nos compreende e nos ultrapassa, e não a revisitação nostálgica de um 

passado de mútuas cicatrizes”.  Logo, Lourenço (1979), já nos fornecia elementos para observar 

que o objetivo de Portugal era construir um cenário político-cultural lusófono em prol da 

reinvenção do Império. 

 Ciente desse postulado, Margarido (2000, pp.06/07) critica de maneira sutil o luso-

tropicalismo (ideologia colonial portuguesa), ao desnudar o imaginário da cordialidade entre os 

dominados versus dominadores, mostrando a outra face do “encontro”: a invasão e a conquista 

dos povos nativos. O autor enfatiza, juntamente com outros autores Castelo (1999) e Alexandre 

(2000), que o luso-tropicalismo somente existe em Portugal após 1945 – momento em que o 

regime salazarista apropriou-se da ideologia para manter a hegemonia colonial portuguesa, com 

o intuito, nas palavras de Freixo (2009, p.167), “de colocar uma máscara sobre as violências 

praticadas pelos colonizadores” e robustecendo, conforme Almeida (2002, p.33), “a 

consciência e a prática colonial portuguesa”. 

   Considerando as questões subjacentes que permeiam o discurso lusófono e sua 

elaboração a partir da década de 1980:  herança cultural comum, revestida por um discurso 

multiculturalista (incorporado durante o regime ditatorial de Salazar). Existe a possibilidade de 

adentrar em um universo imbricado por teias de significados e, assim, observar o processo de 

subjetivação dos atores sociais de dois países que pertencem à comunidade lusófona: Angola e 

Brasil. 

No Brasil, o afro-brasileiro1, marcado por uma dualidade,  vivencia um confronto com 

sua psique, uma vez que percebe o conluio de interesses, ao longo da história, dos representantes 

e dos intelectuais da época os quais defendiam a tese de que, no decorrer do tempo, a população 

iria embranquecer por meio da valoração do apagamento de uma memória social, de forma 

                                                           
1 Consciente de sua origem, de seu papel, de sua história e dos fatores: político, socioeconômico e cultural os quais nortearam a construção de 

sua ‘identidade cultural’ após abolição (1889 -1930): a adoção da política de imigração pelo Estado, com o intuito de apagar os sinais diacríticos 

por intermédio da miscigenação. 
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outorgada, pelas políticas adotadas pelo Estado no processo de formação da ‘identidade 

cultural’, Nesse contexto, observa-se que o sincretismo e o multiculturalismo eram categorias 

analíticas fulcrais para manter, ao longo da História brasileira, a ideologia da pseudo- 

democracia racial, proposta pela primeira geração de intelectuais que discutiu, no Brasil, as 

questões étnico – raciais.  

A primeira geração de intelectuais teve como representante Gilberto Freyre e sua 

principal obra Casa Grande Senzala que, de forma magistral, permeou o imaginário dos 

cidadãos brasileiros: as relações horizontais entre os senhores versus escravos engendrando, 

assim, uma sociedade sem conflitos, harmoniosa. Em contraste à demarcação da alteridade/da 

diferença no processo de subjetivação dos afro-americanos nos Estados Unidos e dos africanos 

na África do Sul nos meados do século XIX. 

Angola é considerada o mais importante dos países africanos de língua oficial 

portuguesa (PALOP2), seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista geopolítico. No 

entanto, é um país marcado tanto pela guerra civil (1975-2002), como os embates para o seu 

processo de independência iniciado em 1961. Tal conjuntura deixou marcas indeléveis: uma 

economia e infraestrutura frágeis, milhares de mortos e mutilados de guerra.  

Em termos econômico e de infraestrutura, observa-se que a grande maioria do povo 

angolano continua vivenciando diariamente problemas socioeconômicos gravíssimos que se 

legitimam no índice de analfabetismo que ultrapassa 60% da população, de desemprego que 

corresponde ao percentual de 60% da população economicamente ativa (PEA) e o índice de 

desenvolvimento humano é um dos mais baixos do mundo, uma vez que aproximadamente 67% 

da população vivem abaixo da linha da pobreza.  

Esse cenário de fragilidade econômica e estrutural persiste, ainda, na primeira década 

do século XXI, apesar dos avanços políticos: o estabelecimento de uma democracia 

pluripartidária, o fim da guerra civil e o restabelecimento, feito de forma gradual, das atividades 

agrícola e exploratória do petróleo. 

Nesse contexto, nota-se, além da língua portuguesa (considerada idioma oficial do país), 

uma heterogeneidade de línguas maternas, de acordo com Mendes et al (2010, p.208) são as 

seguintes “Kimbundu (58, 2%), Umbundu (15,8), Kikongo (13,6), Cockwé (4,9%), Crioulo (0,5 

%), Oxikwanhama (0,5%)”. E os autores salientam que é “o espelho da situação linguística em 

Angola” onde se observa uma língua ‘oficial’ e diversas nacionais que circundam nas relações 

intersubjetivas no cotidiano e, assim, fomentam a formação da memória coletiva.   

                                                           
2 Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 
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Mendes et al (2010, p.218) enfatizam que nesse processo 

 

Os relatos dos pais, avós e outros familiares que viveram em primeira mão 

acontecimentos-chaves da história do país constituem uma fonte de informação 

vivencial, entrando por vezes em contradição com a informação vinculada no sistema 

de ensino e nos meios de comunicação social, e que gera ambivalências emocionais 

em relação a determinados acontecimentos. 

 

Os autores complementam que: 

 

[..] o fato de os familiares mais velhos terem testemunhado ou vivenciado algum 

acontecimento, leva-os a atribuir sentido a partir de uma dada perspectiva influenciada 

por valores ou interesses políticos ou culturais. 

 

[...] o que reforça a importância dos processos de comunicação interpessoal na 

construção das representações da história. 

 

 Mendes et al (2010, p. 218) pontuam que “o sistema educativo surge claramente como 

a fonte de informação considerada mais importante pelos jovens sobre a História de Angola, 

daí a grande premência de investir em bons manuais escolares e na formação de professores”.  

Além disso, não se deve esquecer de que o gênero escolar, livro didático de História, é perfilado 

por um viés ideológico e político e, sendo assim, responsável pelo processo de 

produção/reprodução de significação das práticas culturais, políticas e econômicas de um povo 

ao longo dos anos. Munakata (2011, p.13) ressalta que o livro didático: 

 

[..] constitui a base de uma cultura comum transmitida pela escola. Por certo, é 

ideologicamente comprometido, difunde um pastiche cultural, mas é com sua 

utilização na sala de aula e nas lições de casa que se vão sedimentando os saberes e 

valores de que é formada parte da identidade dos alunos. 

 

Logo, cabe aos docentes, no momento de utilizar o livro didático em sua prática diária 

em sala de aula, promover a ressignificação do entrelaçamento das práticas culturais e sociais 

por meio de uma perspectiva integradora que possibilite, no momento de recontar a História, 

explorar o conhecimento tácito do discente, ou seja, o seu universo, suas experiências prévias 

a respeito do assunto abordado com a finalidade de recompor uma História permeada por um 

caráter polifônico.  

Esse caráter polifônico, oriundo do paradigma pós-moderno que corresponde à terceira 

geração da Escola de Annales ou Nova História, caracteriza-se, conforme Moreira et Silva 

(2011, p.20), “pela morte dos centros”. As autoras elucidam que: 

 

[...] não há histórias, mas sim histórias ‘de’ e ‘para’ os homens e para as mulheres. 

Fundamentando, sobretudo no pensamento de Nietzche, Heidegger, Deleuze, Derrida 

e Foucault, permite a (re) construção da noção de labor profissional empreendidos 

pelos historiadores a partir das “formas de representação”, dos “níveis de 
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discursividade”, das “epistemes”. Assim, o paradigma pós-moderno defende a 

inexistência, no conhecimento produzindo dentro ou a partir desse paradigma, de um 

caráter científico, objetivo, racional, assumindo, portanto, uma postura hermenêutica, 

da micro-história, vendo a história como narrativa e literária. 

 

Pode-se depreender que, de acordo com Byrd (1945); Rama (1980), a disciplina História 

é uma síntese da experiência humana e, desta maneira, conduz o aluno engajado e participativo 

a recusar, segundo Freire (1979, p.81), um processo de individuação “abstrato, isolado, solto, 

desligado do mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente de 

homens”. 

 Tal processo possibilita ao discente, ator social/cidadão, tornar-se apto para lidar com 

as diferenças e, ao mesmo tempo, respeitar o Outro e os seus respectivos valores culturais do 

passado em prol de uma sociedade harmoniosa. E, além do mais, permite “alargar os próprios 

limites da disciplina que, nossos dias, chega a ser concebida como coincidente com grandes 

interesses da sociedade” (RAMA,1980, p.205). Dessa maneira, segundo Munakata (2011, 

pp.20/21) rompe com o paradigma iluminista: 

 

[..] influenciado por uma concepção marxista e pela escola dos Annales (Burke, 

1997). Seu ponto de partida na produção de conhecimento é a história-problema, em 

busca da formulação de hipóteses. O objetivo daqueles que defendem o paradigma 

pós-moderno é reunir em um único movimento de pensamento os enfoques genérico 

e estrutural das sociedades e obter uma visão ao mesmo tempo holística (estrutural) e 

dinâmica (relativa ao movimento à transformação) das sociedades humanas, 

vinculando uma epistemologia dialética entre presente e passado. 

  

Para vincular essa epistemologia no cenário educacional que se configura na 

contemporaneidade, é relevante pontuar ao leitor que, na instituição escolar (como espaço de 

mediação simbólica), transitam os valores ético, político, histórico e cultural - alicerçados e 

sustentados pelo jogo tanto de percepção como discursivo. Tais valores engendram teias de 

significados e, por conseguinte, exercem um papel preponderante no processo de subjetivação 

do ator social. Vasconcelos (2006, p.10) enfatiza que: 

 

A escola também se constitui num lugar de luta acerca da identidade e da significação. 

Em outras palavras, queremos dizer que os conteúdos, a imagem de bom professor e 

de bom aluno, as dificuldades de aprendizagem, o fracasso escolar, a avaliação, a 

disciplina são construções culturais, isto é, constituem-se numa invenção social que, 

como tal é marcada por relações de poder que legitimam as formas de se ensinar, de 

se aprender, de se avaliar, de se comportar, do que se ler, da organização curricular, 

da seleção de conteúdos que serão transmitidos e do descarte dos conteúdos 

considerados como inúteis, superados ou perigosos, da assimetria professor versus 

aluno, da hierarquização e do privilégio de determinados saberes, da subjugação do 

aluno 
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Rodrigues (2001) complementa o processo interpretativo de Vasconcelos (2006), 

ponderando que  a imagem do professor, no contexto escolar, é  atuar sobre os meios para a 

reprodução de vida, bem como cooperar para ampliar a aptidão do homem para olhar, perceber 

e compreender as coisas, para se reconhecer na percepção do Outro, para formar sua própria 

identidade e diferenciar as semelhanças entre si e o mundo das coisas, entre si e outros sujeitos 

possibilitando, assim, uma educação, de acordo com Freire (1979, p.81), “como prática de 

liberdade, ao contrário daquela que  é prática da dominação”.   

A premissa da prática de liberdade, no cenário educacional, defendida por Freire (1979), 

possibilita-nos (pesquisadores, professores, intelectuais) observar que o imaginário social da 

figura simbólica do docente é permeado pela contradição da vertente teórica construtivista 

versus tradicional no processo tanto de subjetivação quanto das competências e habilidades do 

discente.  

A vertente tradicional confere ao professor a imagem da disciplina, do respeito, da 

polidez, tornando-o severo e temido por seus discentes e, além disso, o processo de 

ensino/aprendizagem é alicerçado na explicitação do conteúdo, seguida de exercícios de 

fixação. Em contrapartida, a vertente construtivista, conforme Bachelard (1996), direciona o 

docente a não restringir sua abordagem ao conteúdo de maneira linear e pragmática por 

intermédio de respostas (certas/erradas), visto que está imbuída de provocar questionamentos 

em seus alunos e, concomitantemente, mostrar-lhes que o ato de leitura, de acordo com Martins 

(1988, p. 30): 

 
É um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando 

por meio de que linguagem. Assim o ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a 

outros tipos de expressão do fazer humano, caracterizando também como 

acontecimento histórico e estabelecendo uma relação igualmente histórica entre o 

leitor e o que é lido. 

 

A autora complementa que: 
 

[..] a leitura perpassa três níveis: sensorial, emocional e racional. Cada um desses três 

níveis corresponde a um modo de aproximação ao objeto lido.  

 

[...] esses três níveis são inter-relacionados, senão simultâneos, mesmo sendo um ou 

outro privilegiado, segundo a experiência, expectativa, necessidades e interesses do 

leitor e das condições do contexto geral em que se insere. (MARTINS 1988, p.37) 

 

Deve-se ponderar que a leitura racional engloba os níveis sensorial e emocional por 

estabelecer uma ponte entre os coenunciadores na cena enunciativa possibilitando, desta 

maneira, uma reflexão, uma reordenação do mundo. Esta reordenação atribui, no ato de ler, não 

só sentido ao texto, às imagens, mas também a possibilidade de questionar o próprio processo 
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de individuação com o universo das relações intersubjetivas e dialógicas que se 

consubstanciam-se, uma vez que o processo de percepção ultrapassa o simples registro da 

variedade das verossimilhanças.  

Sendo assim, o ato de ler à medida que provoca questionamentos, atribui um significado 

e uma determinada orientação de conduta/comportamento. Nessa fase, Charlot (2008, p.25) 

esclarece que os discentes “andarão, às vezes, sozinhos com discreto acompanhamento da 

professora e, outras vezes, caminharão com a professora de mãos dadas. O mais importante é 

que saibam de onde vêm, por que andam e, ainda, que cheguem a algum lugar”.   

Ressalta-se que esse processo de subjetivação poder vir, à tona, sob o campo da 

semiolinguística o qual acentua caráter dialógico e social da linguagem na constituição do 

sujeito, uma vez que permite o entrelaçamento entre Línguística e Semiótica. Charaudeau 

(2008, p.21) elucida a assertiva, ao ponderar que uma análise semiolinguística do discurso é 

Semiótica “pelo fato de que se interessa por um objeto que só se constitui em sua 

intertextualidade a qual depende dos sujeitos da linguagem, que procuram extrair dela possíveis 

significantes” e a Linguística pelo fato de que “ o instrumento que utiliza para interrogar esse 

objeto é construído ao fim de um trabalho de conceituação estrutural dos fatos linguageiros”. O 

autor finaliza sua linha de raciocínio asseverando que o ato da linguagem:    

 

[..] não pode ser concebido de outra forma a não ser como um conjunto de atos 

significadores que falam o mundo por meio das condições e da própria instância de 

sua transmissão. De onde se conclui que o Objeto do Conhecimento é o do que fala a 

linguagem por meio do como fala a linguagem, um constituindo o outro (e não um 

após o outro). O mundo não é dado a princípio. Ele se faz por meio da estratégia 

humana de significação. (CHARAUDEAU 2008, p.21) 

 

Nesse percurso de observação da estratégia humana de significação, nota-se que a dêixis 

deve ser abordada, pelo menos, como um campo semioticamente complexo, onde a escolha do 

dêitico representa uma construção tanto do objeto como da cena enunciativa. Hanks (2008, 

p.26) esclarece que o campo dêitico: 

 

[..] fornece um espaço de posições e de tomadas de posição com relação aos objetos 

e a seus valores no campo social incorporado. Explorar o campo dêitico é, portanto, 

explorar um tipo especial de princípio no interior da fina estrutura da prática 

comunicativa, um princípio ao mesmo tempo individual e social, cognitivo e 

corporificado, emergente e durável, linguístico e não linguístico. 

 

Logo, a dêixis - pronomes pessoais eu/tu e advérbios aqui e agora-, é usada para elucidar 

que o Eu, sujeito do ato enunciativo, instaura um Tu em um determinado momento (aqui e 

agora), constituindo, assim, um processo de subjetivação. Tal processo corporifica-se pelas 
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formas nominais que, segundo Rose (2001, p.149), “são um conjunto de signos “vazios” sem 

referência a qualquer realidade, que se torna “pleno” quando o falante introduz a si próprio em 

uma instância do discurso”. Rose (2001) enfatiza que: 

[..] o lugar do sujeito é um lugar que tem que ser constantemente reaberto, pois não 

existe qualquer sujeito por detrás do “Eu” que é posicionado e capacitado para se 

identificar a si mesmo naquele espaço discursivo: o sujeito tem que ser reconstituído 

em cada momento discursivo de enunciação. (ROSE 2001, p.149)  

 

Mussalim (2003) alerta-nos que, nesse processo, o sujeito é heterogêneo, clivado, 

dividido, em virtude de um discurso com a rubrica da heterogeneidade. Deve-se pontuar que o 

Eu perde sua centralidade, deixando de ser o senhor de si, uma vez que o desconhecido – o 

Outro/inconsciente – passa a fazer parte de sua identidade. Por conseguinte, nas palavras de 

Mussalim (2003, p.134), “o sujeito é um sujeito descentrado, que se define agora como sendo 

a relação entre o Eu e Outro”. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Guattari (1992, p.162) pondera que a subjetividade é 

coletiva e elaborada “ por componentes semióticos irredutíveis a uma tradução em termos de 

significantes estruturais e sistêmicos”. O autor postula que:  

 

Não se pode falar do sujeito em geral e de uma enunciação perfeitamente individuada, 

mas de componentes parciais e heterogêneos de subjetividade e de agenciamentos 

coletivos de enunciação que implicam multiplicidades humanas, mas também devires 

animais, vegetais, maquínicos, incorporais, infrapessoais. (GUATTARI 1992, p.162 

 

Para Deleuze (1988), a subjetividade está embasada na complexa tipologia da dobra que 

possibilita traçar/seguir labirintos, passar por múltiplas camadas, aglutinar coisas diferentes, 

estabelecer o continuum por meio das transições insensíveis, entre uma transversalidade entre 

planos. Na perspectiva Deleuziana (1988, p.131) 

 

O mundo só existe em seus representantes tais como estão incluídos em cada mônada. 

É um barulho, um rumor, uma névoa, uma dança de poeira. É um estado de morte ou 

de catalepsia, de sonho ou de adormecimento, de desvanecimento, de aturdimento. É 

como se o fundo de cada mônada fosse constituído por uma infinidade de pequenas 

dobras (inflexões) que não param de se fazer em todas as direções, de modo que a 

espontaneidade da mônada é como a de um adormecido que rola de um lado para o 

outro em sua cama. 

  

Dessa maneira, pode-se inferir que o processo de subjetivação perpassa tanto o aspecto 

linguístico como o semiótico, visto que ambos se complementam no processo de desnudamento 

dos significados e significantes que se instauram na cena enunciativa. Portanto, pode-se dizer 

que o processo de subjetivação não está relacionado à condição interna da linguagem, já que 

descortina um regime de signos, alicerçados em agenciamentos, em outras palavras, relações 

intersubjetivas assimétricas.  
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Ciente dessa premissa, torna-se fulcral salientar, ao meu leitor, que este processo 

investigativo valora o contexto sócio- cultural o qual se entende, de acordo com Lewis (2006, 

p.13), “uma combinação de imaginários e significados utilizados pelos seres humanos para 

comunicação e a criação de comunidades”. Esses imaginários são constituídos em discursos, 

em texto, em signos os quais são repletos de significados sempre em um processo constante de 

mutação, possibilitando, deste modo, compreender as categorias analíticas que perfilam o 

objeto de estudo: discurso pedagógico e identidade cultural. 

Partindo dessa premissa e da hipótese de que uma herança cultural comum emoldurada 

em uma perspectiva multiculturalista pode engendrar- em um espaço plural e fragmentado-, um 

processo de subjetivação que valora a igualdade ou as estabilidades das representações de uma 

memória social oficial pela ordem simbólica e pela linguagem, com o intuito de constituir uma 

unidade em termos político, social e cultural. Fui impelido a suscitar duas questões norteadoras 

para o desenvolvimento desta pesquisa: Como os afro-brasileiros e angolanos são retratados 

nos livros didáticos de História no período de 1945- 2014? e Qual a influência do discurso 

pedagógico adotado em relação tanto ao processo de individuação desses atores sociais, 

quanto à configuração e à (re) configuração de seus sinais diacríticos no momento de se 

identificarem como sujeitos históricos? 

Tendo como parâmetros essas duas inquirições, o objetivo geral da pesquisa é contribuir 

tanto para a compreensão do processo de configuração da imagem do afro-brasileiro e angolano 

ao longo da história nos livros didáticos de História no período de 1945- 2014, quanto para a 

influência do discurso pedagógico e do papel da instituição escolar no processo de 

individuação/subjetivação dos atores sociais, angolanos e brasileiros. Com o objetivo 

específico, pretende-se analisar os seguintes aspectos: 

a) o discurso pedagógico dos livros didáticos de História no Brasil e em Angola;  

b) a relevância das políticas linguístico-educacionais adotadas em cada território 

(entendido como um espaço de normas) sob a ótica do discurso da Lusofonia e 

c) a influência das políticas linguístico-educacionais e do discurso pedagógico, na 

contemporaneidade, no processo de subjetivação dos atores sociais. 

Considerando as questões que delimitam o objeto de estudo e o objetivo específico, será 

utilizada uma metodologia indutivo-dedutiva, ancorada no enfoque teórico dos Estudos 

Culturais que me possibilitará transitar por áreas complementares do saber: Antropologia, 

História, Semiolinguística e Psicanálise, particularmente as categorias analíticas da vertente 

Junguiana. Tal enfoque teórico está atrelado a uma perspectiva transdisciplinar, com o intuito 
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de abarcar a complexidade do objeto de estudo por um viés não de uma “ciência experimental 

em busca de leis, mas de uma ciência interpretativa, à procura de significados”. (GEERTZ 

1978).  

 A metodologia está alicerçada nos seguintes procedimentos: 

a) revisão de literatura do contexto histórico no Brasil e em Angola, por intermédio de 

um método histórico descritivo-comparado; 

b) análise do discurso pedagógico dos livros didáticos de História, por meio do aporte 

teórico dos Estudos Culturais, da História, da Semiolinguística e da Psicanálise e 

c) trabalho de campo etnológico que dará ênfase, por intermédio da proposta de modelo 

de análise de discurso (abordado no capítulo IV subitem 4.2), a interação contínua entre os 

dispositivos de investigação de campo, da descrição, do processo interpretativo dos fenômenos 

socioculturais, com o intuito de compreender o discente do primeiro e do segundo ano do ensino 

médio como sujeito histórico em sua prática diária.  

Partindo do problema de pesquisa e das considerações apresentadas nesta introdução, a 

tese foi estruturada em cinco capítulos da seguinte maneira: 

No Capítulo I, O Panorama histórico, antropológico e linguístico da formação 

identitária do angolano e do afro-brasileiro, pretende-se discutir, por meio de um método 

histórico descritivo-comparado, as categorias analíticas: livro didático de História, o discurso 

pedagógico e o efeito de sua formação discursiva no mundo figurativo do ator social brasileiro 

e angolano, com a finalidade de levar o coenunciador a compreender o processo de constituição 

da identidade cultural como um metadiscurso das experiências históricas. Para lograr êxito no 

processo de interpretação dos efeitos da formação discursiva dos livros didáticos de História, 

foi adotado, no cenário brasileiro, o aporte da análise discursiva francesa para descortinar a 

heterogeneidade constitutiva da materialidade linguística dos livros didáticos de História do 

ensino Fundamental II de Carvalho (1973) e de Holanda (1972) e suas implicações no processo 

de individuação do afro-brasileiro; no contexto angolano, foi utilizada uma técnica de pesquisa 

qualitativa: história de vida tópica para destrinchar a experiência de ser angolano na sociedade 

contemporânea. 

No capítulo II, Os caminhos do processo de simbolização e legitimação da figura da 

lusofonia e da comunidade lusófona na era glocal, será discutido o conceito do termo 

lusofonia no espaço lusófono, por intermédio das seguintes categorias analíticas: a questão da 

língua portuguesa como identidade cultural dos membros da CPLP, o processo histórico e 

cultural da configuração do espaço lusófono, perfilando por questões ideológica, política e 
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econômica. Este percurso investigativo tem o intuito de mostrar ao leitor que essas categorias 

não só perpassam o imaginário cultural dos membros da CPLP, como também se aglutinam e 

fornecem ao termo lusofonia e a sua comunidade uma configuração mais densa e complexa. 

No capítulo III, Comunidade, Cultura e Sociedade: três modos de compreender as 

políticas linguísticas educacionais como prática social, pretende-se destrinchar por meio da 

revisão de literatura a concepção de língua, o papel das políticas linguístico-culturais tanto no 

processo de individuação/subjetivação, como também no processo de implementação e 

aplicabilidade das políticas linguístico-culturais no contexto angolano e brasileiro. A revisão de 

literatura tem o propósito de apresentar um quadro analítico da língua portuguesa, como 

fenômeno social e cultural, que constitui não só sentido e emudecimento para aqueles que 

participam no processo de apropriação diferenciada, como também inscreve em seus membros, 

em um eixo temporal, paradigmas e modos de ser, pensar, sentir e agir, configurando, assim, 

um mosaico cultural híbrido e ambivalente. Para atingir êxito neste percurso investigativo e 

interpretativo, foi utilizado, no contexto angolano, o dispositivo metodológico da antropologia-

linguística, ancorado nas categorias analíticas de Hamel (1982), para descortinar o mosaico 

cultural híbrido e ambivalente. 

No Capítulo IV, Novos caminhos do fazer etnológico, novas possibilidades no contexto 

do lugar e não lugar do sujeito, pretende-se discutir a transição da escola moderna a pós-

moderna e suas implicações no cenário educacional. Este cenário constitui-se, na era da 

supermodernidade, com a rubrica do fenômeno do não lugar o qual nos impulsiona a adequar 

procedimentos/técnicas e o arcabouço teórico de autores como Hanks (2008); Charaudeau 

(2008), com a finalidade de apresentar ao leitor uma proposta de modelo de Análise de 

Discurso. A proposta é considerada uma nova possibilidade no fazer etnológico, visto que o 

modelo engloba as categorias analíticas necessárias para identificar, na materialidade 

linguística produzida pelos discentes do primeiro e do segundo ano do ensino Médio, os signos 

definidores da figura discursiva da nação angolana e brasileira e suas respectivas imbricações 

no processo de individuação dos alunos.  

No Capítulo V, Etnologia em foco: Processo de significação e ressignificação da 

instituição escolar no Brasil e em Angola, pretende-se discutir o jogo de espelhos entre o 

campo educacional e o processo de individuação dos discentes. Para ter êxito neste processo 

investigativo, o trabalho de campo etnológico valorará, por intermédio da proposta de modelo 

de análise de discurso (abordado no capítulo IV subitem 4.2), a interação contínua entre os 

dispositivos de investigação de campo, da descrição, do processo interpretativo dos fenômenos 
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socioculturais, com o intuito de não sobrepor a identidade coletiva e mutilar as identidades 

singulares. Desta forma, o objeto de estudo do capítulo V é descortinar o processo de 

individuação do discente que se configura e reconfigura na era da supermodernidade, lócus em 

que a instituição escolar é considerada um não lugar. 

A bibliografia desses capítulos compreendeu livros, teses, dissertações, artigos de 

revistas oriundos de distintas áreas do saber: Antropologia, Filosofia, História, Psicanálise, 

Semiolinguística e Sociologia, em suma, todo material que pôde, de alguma maneira, agregar 

para o desenvolvimento desta pesquisa tanto em termos práticos como teóricos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

O PANORAMA HISTÓRICO E ANTROPOLÓGICO 

DA FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DO ANGOLANO E 

DO AFRO-BRASILEIRO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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1.1Breve abordagem histórica: O livro didático e o livro didático de História no 

Brasil 

O livro didático constitui a base de uma cultura comum transmitida pela escola. Por 

certo, é ideologicamente comprometido, difunde um pastiche cultural, mas é com sua 

utilização na sala de aula e nas lições de casa que se vão sedimentando os saberes e 

valores de que é formada parte da identidade dos alunos. (MUNAKATA 2011, p.13) 

 

É oportuno chamar atenção do leitor que o livro didático é considerado um material 

importante e por isso deve ser analisado e estudado em todos os seus aspectos: editoriais e 

comerciais. Além disso, segundo Munakata (2011, p.13), existem as políticas públicas que 

“definem a seleção, a compra e a distribuição dos livros pelo Estado, o que, no caso brasileiro, 

envolve milhões de exemplares”. Munakata (2011, p.13) salienta que “não se pode, por fim, 

esquecer o uso escolar dos livros: como eles são selecionados, como são utilizados para planejar 

as aulas, como seus conteúdos são apropriados pelos professores e alunos”. 

Para lograr êxito nesse processo investigativo, é necessário distinguir, de acordo com 

Choppin (1992), os quatro tipos de livros escolares: o primeiro é o livro didático (LD), 

constituído por um conjunto extenso de conteúdos do currículo, definido pelas diretrizes dos 

parâmetros curriculares nacionais (PCN). Estes conteúdos são organizados em unidades de 

maneira progressiva, favorecendo, assim, tanto o uso coletivo, quanto individual. O segundo 

tipo é o livro paradidático, isto é, as obras de apoio/complementares que possibilitam o 

aprofundamento de conteúdos específicos; o terceiro, constituído por livros de referências - 

dicionários, atlas dentre outros -, que servem de suporte no processo de ensino-aprendizagem. 

O último tipo corresponde às edições escolares clássicas, que reúnem e formam o repertório das 

obras clássicas.  

Neste processo investigativo e interpretativo, o objeto de estudo refere-se ao livro 

didático (LD), entendido de acordo com a primeira definição de Choppin (1992): material 

constituído por um conjunto extenso de conteúdos do currículo, com uma progressão em 

lições/unidades, propiciando tanto o uso coletivo, quanto individual.  Mais especificamente, os 

livros didáticos de História no período de 1945- 2014.  

Para compreender os efeitos do livro didático de História (LDH), no período de (1945-

2014), no processo de subjetivação dos afrodescendentes. É fulcral que o enunciador torne-se      

anuente de que o homem é, de acordo com Augé (2014, p.44), um “ animal simbólico, isto é, 



34 
 
 

 
 

um animal que tem necessidade de pensar sua relação com os outros homens e com aquilo que 

está para além dos homens, isto é, a natureza”. Augé (2014, p.44) pondera que as cosmogonias3: 

[..] inventadas pelos homens relatam a série de distinções sucessivas aos termos dos 

quais a humanidade saiu do caos primitivo indiferenciado, sendo as distinções últimas 

aquelas dos sexos, da vida e da morte. É realmente impressionante que todos os grupos 

humanos, por mais reduzidos e isolados que fossem, tenham empreendido explorar 

seu ambiente imediato e impor-lhe um sentido, isto é, uma ordem. 

 

Tal ordem é simbólica, como foi observado por Lévi-Strauss, está atrelada ao 

surgimento da linguagem e que diz respeito, nas palavras de Augé (2014, p.44), “tanto ao 

mundo humano, quanto ao mundo não humano, este último, aliás, devido a esse ordenamento, 

tornando-se uma extensão do mundo humano”. A transição entre essa linha tênue: humano e 

não humano, corporifica-se por meio do mito que, conforme Martins (2006, p.52/53), é: 

[..] um fenômeno discursivo, uma questão de linguagem, sendo social está 

representação. Por sua vez, as representações sociais têm uma lógica social. São 

definições do real, o que quer dizer, divisões sociais, que concorrem também para a 

realidade das divisões.  

 

Como expressão simbólica, mitológica, o livro didático constitui um repertório cultural 

que integra um vasto conjunto de valores:  étnico, religioso, político e social. E por meio desse 

repertório que o ator social, afrodescendente, encena e projeta a sua relação consigo mesmo e 

com o Outro, com o propósito de não só estabelecer laços de pertencimento, mas também criar, 

no imaginário cultural, uma identidade e, assim, delimitar territórios. 

Nesse processo de encenação do ator social consigo mesmo e com o Outro, observa-se 

que a memória e a identidade estão indissoluvelmente aglutinadas, visto que a memória ao 

mesmo tempo que modela os atores sociais é, também, modelada por eles. Candau (2011, p.16) 

ressalta que esse processo “resume perfeitamente a dialética da memória e identidade que se 

conjugam, nutrem-se mutuamente, apoiam-se uma na outra para produzir uma trajetória de 

vida, uma história, um mito, uma narrativa”.  

Chiva (1990 apud CANDAU 2011, p.16) assevera que a identidade é “a capacidade que 

cada um tem de permanecer consciente de sua vida por meio das mudanças, crises e rupturas”. 

Estas crises e rupturas, conforme Candau (2011, p.16), “enraízam igualmente à identidade em 

um processo memorial”. Dessa forma, é relevante discutir, nos próximos subitens, tanto a 

narrativa dos livros didáticos, quanto os efeitos da ordem simbólica no mundo figurativo do 

ator social, em outras palavras, momento em que os signos e os símbolos são ressignificados e 

                                                           
3 Cosmogonia, de acordo com dicionário, significa a criação ou origem do universo, especialmente como objeto de estudo ou de especulação; 

cosmogênese, cosmogenia. 
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corporificados, por intermédio das memórias e das experiências singulares no processo de 

individuação do sujeito.  

Situo, o meu leitor, que a discussão acerca da narrativa do livro didático será feita por 

meio de uma abordagem histórica do livro didático (LD) com os seguintes temas nos próximos 

subitens: 1.1.2 A gênese do livro didático; 1.1.3 A aplicabilidade do livro didático no Brasil; 

1.1.4 A autoria do livro didático no Brasil; 1.1.5 O conteúdo dos livros didáticos; 1.1.6 A 

avaliação pelo Estado do livro didático no Brasil; 1.1.7 A lucratividade com a edição do livro 

didático no Brasil e 1.1.8 O livro didático de História no Brasil.  

 

1.1.2 A gênese do livro didático (LD) 

 

A gênese do livro didático (LD) principiou-se, no século XVI, com a criação da Escola 

Moderna que, segundo Moreira e Silva (2011, p.25), possui: 

 

[..] um modelo que muito se assemelha ao atual, sendo a escola o lugar específico para 

o ensino, estabelecendo a sala de aula com tempo e espaço determinados, com alunos 

divididos por idades, por níveis em classe, dando a ideia de graduação, e o saber 

escolar organizado em disciplinas. 

 

Tal escola surgiu com a Companhia de Jesus, conhecida, na contemporaneidade, 

particularmente por seu trabalho missionário e educacional. A companhia, em 1534, foi fundada 

por um grupo de alunos da Universidade de Paris, liderados por Inácio de Loyola, com a 

finalidade de conter a reforma protestante, repertório religioso que doutrinava os fiéis a 

possibilidade de ler a bíblia sem o intermédio do sacerdote. Paralela à reforma protestante, 

Moreira e Silva (2011, pp.27/28) ponderam que: 

 

[..] a invenção da imprensa (1453) e seu rápido desenvolvimento desencadearam uma 

‘cultura do impresso’ e cada vez mais o livro penetra nas camadas sociais que abrem 

os progressos do modelo de educação moderna. Em síntese, a revolução da imprensa, 

associada à reforma protestante, soma dois movimentos profundamente significativos 

para o desabrochar do LD na Europa e no mundo. 

 

Nesse cenário, o Ratio Studiorum, espécie de programa pedagógico, estabeleceu as 

diretrizes do conteúdo, dos métodos e das regras às escolas dos jesuítas. Além disso, apresentou 

indicações dos livros que deviam ser adotados e recomendou a maneira pela qual eles deveriam 

ser lidos, indicando trechos que deveriam ser suprimidos. Mas, o livro, feito especificamente 

ao ensino escolar, surgiu com Juan Amos Comênio em 1658: o Didática Magna. Moreira e 

Silva (2011, p. 28) mencionam que Juan Amos Comênio projetou “o primeiro LD em latim, 
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totalmente concebido para ser utilizado na sala de aula. Era o único livro contendo vários 

saberes acumulados pela humanidade, bem como a forma de ensiná-los”. 

O Estado, a partir do século XVIII, apropriou-se politicamente do paradigma religioso 

da instituição escolar e instituiu um sistema nacional de escolarização, por meio da criação de 

uma escola laica, com a finalidade de servir ao Estado. No entanto, a escola laica possuía, nas 

palavras de Moreira e Silva (2011, p.28), “fortes vínculos com o modelo de sistematização 

escolar estabelecido pela igreja. A partir de então, o Estado passa a interferir diretamente 

também na produção dos LDs”. 

No decorrer do tempo, o livro didático (LD) sofreu várias alterações em relação ao seu 

público alvo: docentes, discentes, pais e avaliadores; à forma e ao modo de sua produção e 

edição. Chervel (1990) assevera que o livro didático, no século XIX, passou por mudanças 

significativas, em virtude do surgimento das disciplinas escolares. Tais disciplinas 

impulsionaram o desenvolvimento de livros didáticos específicos para cada disciplina, em 

substituição aos livros didáticos gerais, que abrangiam variados conteúdos. 

A fase inicial do livro didático, no Brasil, foi, de acordo com Bittencourt (1993) e Soares 

(1996), motivo de debate entre os parlamentares durante o século XIX. Em um primeiro 

momento, os parlamentares seguiram os modelos de livros estrangeiros, sobretudo franceses e 

alemães. Essa tendência, segundo Soares (1996, pp.117/118), estava atrelada ao fato de que: 

 

[..] a escola servia apenas aos alunos social e economicamente privilegiados, para 

quem a referência social e cultural, no século XIX era a Europa, por isso dominavam 

a língua francesa, por isso desejavam inserção na cultura europeia, aquela que lhes 

traziam os manuais que dela provinham. Em segundo lugar, não eram favoráveis às 

condições brasileiras para a edição e impressão de livros até o início do século XX. 

Por isso eram importados ou editados e impressos no exterior. Em outras palavras: as 

condições sociais, culturais e econômicas explicam a circulação, nas escolas 

brasileiras do século XIX, de livros didáticos estrangeiros. 

  

Com passar dos tempos, particularmente nas décadas de 1970 e 1980 do século XX, 

intensificaram-se as críticas em relação aos livros estrangeiros. Nesse contexto, segundo 

Bittencourt (1993), surgiram projetos de obras didáticas nacionais que confrontaram com os 

interesses da igreja, visto que os projetos ‘civilizadores’ dos políticos liberais (escolas 

secularizadas) pretendiam uma cisão total entre a igreja e o Estado. Moreira e Silva (2011, p.30) 

pontuam que, na década de 1930, esses projetos: 

 

[..] em torno dos LDs nacionais no Brasil são intensificados. De acordo com Resnik 

(1992), dois foram os fatores principais na ‘patriação’ dos LDs: primeiro, a expansão 

do ensino secundário na década de 1930 e sua rígida seriação, que geravam uma nova 

dinâmica para a produção e utilização dos livros didáticos; segundo, as crises 
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econômicas motivadas pela quebra da bolsa de Nova York em 1929, que elevaram de 

modo considerável os preços dos livros estrangeiros. 

 

Soares (1996, p. 118) observa que, a partir de 1930, “medidas nacionalizadoras, 

associadas à expansão da rede de ensino e à criação das Faculdades de Filosofia, propiciam 

condições favoráveis ao aparecimento de autores e edições de livros didáticos em nosso país”.  

Em 19664, com a criação da comissão do livro técnico e didático, pode-se assegurar, de 

fato, a expansão do LD no Brasil. Nesse momento, passam a existir, de acordo com Freitag 

(1993, p. 105), “ três categorias de usuário do LD; “ o Estado, que compra o livro, o professor, 

que o escolhe e o aluno, que o utiliza para seu aprendizado”. 

  

1.1.3 A aplicabilidade do livro didático no Brasil 
 

No início da produção do LD nacional, houve numerosas e sucessivas edições, tendo, 

muitos livros, uma longa permanência na escola, chegando a permanecer mais de 

cinquenta anos na sala de aula. (MOREIRA E SILVA 2011, p.31) 

 

Como exemplo, pode-se mencionar o livro didático de História (LDH) intitulado Lições 

de História do Brasil, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1861. Este LD foi reeditado 

durante a primeira república e permaneceu por mais de trinta anos após o falecimento do autor. 

Outro exemplo é o LDH: História do Brasil, de João Ribeiro, editado em 1900, cuja 19ª edição, 

de acordo com Moreira e Silva (2011, p.31), corresponde à “data de 1966, mais vinte anos após 

sua morte”.  

Soares (1996, pp.118/119) situa-nos alguns exemplos de outros LDs: 

 

[..] Cartilha do povo, de Lourenço Filho, que publicada em 1928, teve desde logo 

sucessivas edições (1.716 edições apareceram até 1961), e do Ensino rápido de leitura 

(Nova cartilha) de Mariano de Oliveira (2.228 edições e mais de 6 milhões de 

exemplares). Caminho suave, de Branca Alves de Lima, publicada em 1950, tendo 

vendido, ainda nos anos de 70, quase um milhão de exemplares por ano. 

 

Soares (1996) afirma que, a partir de 1960, com à exceção da cartilha caminho suave, o 

tempo de uso dos livros didáticos, nas salas de aula, não ultrapassava cinco, seis anos. Com o 

processo de democratização do ensino, cresce, na década de 1960, o número de escolas e de 

discentes, aumentando, desta maneira, o número de potenciais consumidores do livro didático. 

 

                                                           
4 Momento em que o governo criou uma política de financiamento do LD para crianças carentes. Segundo Oliveira (1984, p. 52), “foi no ano 

de 1966 que se assistiu à formulação e implementação de uma política de financiamento de livros didáticos, materializada no convenio 

MEC/Usaid”.  Este período marcou o começo desta relação entre editoras e o governo brasileiro. No interim de 1964 e 1968, o governo militar 
assinou vários convênios com o governo norte-americano, conhecidos como acordos MEC/Usaid (United States Agency for International 

Development). 
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Moreira e Silva (2011, p.32) mencionam que: 

Esse mercado torna-se competidor entre autores e editores, uma vez que diminui o 

número de edições e tiragens e cresce o número de obras, o que nos permite afirmar 

que há uma relação direta entre a duração do LD e o mercado editorial, que, por sua 

vez, incentiva a produção dos livros descartáveis. 

 

Além disso, o leitor deve ficar atento ao fato de que o livro didático, utilizado pelo 

Estado, tem o papel elementar tanto no processo de produção das narrativas de seu povo, quanto 

na valoração dos símbolos, que permeiam os sinais diacríticos, no momento de estruturar as 

bases do Estado-nação, entendido, conforme Sousa e Martins (2012, p.161), “como um 

território com seus limites bem fixados e com um governo e uma população coesa em nível 

étnico-cultural” 

Sendo assim, a longa permanência da cartilha Caminho suave, no cenário brasileiro, 

estava relacionada à preocupação do Brasil, no período de 1930 a 1960, com os livros 

direcionados à literatura infantil, uma vez que o Brasil vivenciava um processo de 

modernização que demandava, segundo Capuchinho (2006), “ a necessidade cada vez mais de 

mão de obra escolarizada fazia com essas políticas fossem prioridades”.  Araújo e Santos (2008, 

p. 04) nos dizem que: 

 

Na década de 1930, a cartilha “Caminho suave”, editada e disseminada em todo 

território brasileiro cuja função era alfabetizar as crianças, não importando se a criança 

era “pobre” ou “rica”, atingia todos os níveis, da infância até a adolescência. Com o 

golpe político de 1964, a ditadura militar começava a se erguer, e o interesse pelos 

livros didáticos aumentava. Posteriormente, na década de 1980, parcerias foram 

criadas com a ajuda da iniciativa privada, como por exemplo, o “Programa Sala de 

Leitura e o Círculo do Livro”, mas um acontecimento importante marca o momento 

em que os livros didáticos no Brasil passariam por uma grande crise.  Em 1985, a 

união dos Ministérios da Educação e da Cultura chega ao fim. Isso fez com que as 

iniciativas voltadas para a leitura passassem por dificuldades. Nessa mesma década, a 

cartilha Caminho suave foi coeditada com a Fundação Nacional de Material Escolar, 

no Ministério da Educação e Cultura, dentro do Programa do Livro didático/ensino 

fundamental da época. 

 

Paralelamente à cartilha Caminho suave, na década de 1960, presenciou-se, no cenário 

educacional brasileiro, a criação da necessidade do livro consumível, devido à técnica em voga 

do “estudo dirigido” que, conforme Moreira e Silva (2011, p.32), “ valorizava a participação 

ativa do aluno no processo de aprendizagem, devendo este responder aos exercícios no próprio 

LD, surgindo, assim, o livro consumível ou descartável”. Kilsztajn (1987, p.75) corrobora que 

o livro descartável “surge no mercado criando uma necessidade antes desconhecida: a de se 

usar o livro e depois jogá-lo fora, o que se caracteriza como investimento rentável para editoras 

e livrarias”. 
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Na contemporaneidade, o programa nacional do livro didático (PNLD) tem como 

principal objetivo5: 

a) subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de 

coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica. Após a avaliação das 

obras, o Ministério da Educação, MEC, publica o guia de livros didáticos com 

resenhas das coleções consideradas aprovadas. O guia é encaminhado às escolas, que 

escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu projeto 

político pedagógico; 

 

b) executar o programa em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o MEC 

adquire e distribui livros para a todos os alunos de um segmento, que pode ser: anos 

iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental ou ensino médio. 

À exceção de livros consumíveis, os livros, distribuídos, deverão ser conservados e 

devolvidos para utilização por outros alunos nos anos subsequentes; 

 

c) atender aos alunos que são público-alvo da educação especial. São distribuídas 

obras didáticas em Braille de língua portuguesa, matemática, ciências, história, 

geografia e dicionários. 

 

Em relação à avaliação dos livros didáticos6, o PNLD informa-nos que cabe ao: 

 

[..] aos professores e à equipe pedagógica analisar as resenhas contidas no guia para 

escolher adequadamente os livros a serem utilizados no triênio. O livro didático deve 

ser adequado ao projeto político-pedagógico da escola; ao aluno e ao professor; e à 

realidade sociocultural das instituições. Os professores podem selecionar os livros a 

serem utilizados em sala de aula somente pela internet, no portal do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

 

1.1.4 A autoria do livro didático no Brasil 
 

No início dos anos de 1800, os LDs existentes eram escritos pelas altas personalidades 

da nação, uma vez que a elaboração de uma obra didática seria uma tarefa patriótica, 

um gesto honroso. Os homens pertencentes à elite intelectual e política da recente 

nação compunham o grupo ideal de autores da LD. Já no século seguinte, os autores 

de LDs são quase sempre professores em exercício naquelas séries para as quais 

escrevem seus manuais. (MOREIRA E SILVA 2011, p.33) 

 

Bittencourt (2004) assevera que essa mudança teve origem no final do século XIX. Esse 

período, de acordo com a autora, estava relacionado a uma sensível mudança do público do 

livro didático, já que o livro deixou de ser material de uso exclusivo do docente. E o discente, 

nesse cenário, tornou-se um consumidor direto desse objeto cultural, o que demandou mudanças 

significativas em sua elaboração. A partir desse momento, os editores, de acordo com Moreira 

e Silva (2011, p.33), “passaram a valorizar as experiências pedagógicas como critério de 

escolha dos autores”. 

                                                           
5Disponível em http:/ http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668id=12391option=com_contentview=article. Ministério da Educação. 
Acesso em 29 de junho de 2015. 
6 Esse tópico será discutido de forma pormenorizada no subitem 1.1.6 A avaliação pelo Estado do livro didático no Brasil. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668id=12391option=com_contentview=article
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Para Soares (1996), essa mudança, na escolha dos autores, correspondeu ao processo de 

democratização do ensino nos anos de 1960. Esse processo trouxe, no decorrer dos anos 

seguintes, uma grande expansão da rede de escolas: o número de alunos quase triplicou no 

ensino médio e duplicou no ensino fundamental modificando, de maneira significativa, as 

características do alunado.  

Além disso, houve um descrédito a respeito do prestígio dos níveis de ensino elementar 

e médio, uma vez que se alterou a representação social e cultural dos níveis de ensino no 

imaginário cultural do cidadão brasileiro. Como consequência, autoria do LD para esse nível, 

segundo Soares (1996), deixou de atrair eminentes intelectuais de alta qualificação tanto 

científica, quanto profissional, porque a atividade passou a ser considerada menos valorizada 

no campo das publicações científicas. Acreditou-se que essa desvalorização intensificou, em 

virtude da crise pela qual passou o livro didático nos anos de 1970 a 1990. Nesse período, 

segundo Hebrard (2002, p. 152), os livros escolares “são considerados como representantes do 

arcaísmo pedagógico”. 

Outra mudança quanto à autoria da obra didática, de acordo com Moreira e Silva (2011, 

p.34), diz respeito “ à interferência de diversos sujeitos para a confecção do LD, em virtude das 

inovações tecnológicas impostas para sua fabricação”. Nesse processo de produção em grande 

escala do LD, Munaka (2005, pp. 275/276) ressalta que: 

 

Empresas que antes funcionavam com três ou quatro trabalhadores capazes e 

dispostos a fazer todo tipo de serviço foram recrutando mais e mais profissionais, 

distribuindo-os em uma minuciosa divisão de trabalho de acordo com funções cada 

vez mais especializadas: edição e copidesque, leitura crítica, revisão, edição de arte, 

diagramação e paginação, ilustração, pesquisa iconográfica etc. Muitas dessas funções 

também passaram por especialização interna. 
 

Gatti Jr (1998) salienta que esse processo de transição, entre a produção artesanal para 

a produção em grande escala dos livros didáticos, fomentou a formação de uma poderosa e 

moderna industrial editorial. O autor pontua que, nesse cenário, consolidou-se a diferenciação 

entre os livros didáticos destinados às instituições de ensino de elite e aqueles destinados às 

escolas de massa, revelando, desta maneira, uma rubrica da desigualdade, atrelada às condições 

de escolarização oferecida à população. 

Essa nova situação de produção do LDs impele a nós (estudantes, pesquisadores, 

professores e intelectuais) a questionamentos: é possível pensar a noção de autoria, na indústria 

editorial, sem pensar a noção de escrita e vice-versa? Para responder a essa questão, parte-se da 

perspectiva discursiva de que a escrita, segundo Orlandi (2001, p.204), “é uma forma de relação 

social”, sendo a letra a rubrica da entrada do ator social no simbólico. Orlandi (2001, p.233) 
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pondera que “ a escrita especifica a natureza da memória, ou seja, define o estatuto da memória 

(o saber discursivo que determina a produção dos sentidos e a posição dos sujeitos), definindo, 

assim, pelo menos em parte, os processos de individualização do sujeito”. Logo, é pelo processo 

da escrita que o sujeito se subjetiva e ocupa posições-sujeito, inclusive a de autor. 

 Orlandi (2002, p.235) ressalta que é preciso pensar a escrita: 
 

[..] em relação ao real da história e à historicidade do sujeito (e do sentido). Se, no 

primeiro caso, consideramos a relação da escrita com a Instituição no confronto do 

simbólico com o político, no segundo, é a relação do homem com o simbólico que se 

apresenta, pondo em jogo a constituição do sujeito em sua relação com a ideologia. 

 

Sendo assim, é relevante pontuar que a escrita não deve ser vista separada nem da 

história nem do sujeito, porque é na escrita que se consubstanciam as teias/os fios da história. 

Tais teias determinam os modos de subjetivação do sujeito, permeados pelo contraditório, pela 

tensão e pela alteridade. É fulcral mencionar que, nesse processo de subjetivação, a escrita, de 

acordo com Grigoletto (2006, p.207), “articula-se entre o linguístico, o histórico, o social e o 

ideológico, constituindo-se num espaço simbólico, lugar de interpretação, num trabalho de 

memória e de construção de identidades”.  

Esse espaço simbólico, conforme Agustini e Grigoletto (2008, p.149), “velaria pela 

alteridade constitutiva da relação daquele que escreve com a linguagem que lhe dá ‘vida’ ”. As 

autoras complementam que que não existe uma “continuidade linear entre aquele que escreve 

e aquilo que escreve. Há uma clivagem, há deriva de sentidos, porque a escrita demanda leitura 

e a leitura implica sempre interpretação, movimento de dedução de um efeito-sujeito”. 

(AGUSTINI E GRIGOLETTO 2008, p.149) 

Rickes (2002, p.66) nos diz que o exercício da escrita: 

 

[..] põe em marcha operações que sustentam e desdobram a própria constituição do 

sujeito. A noção de autoria, enquanto um processo sempre renovado de inscrição, 

interroga afirmações que queiram situar um indivíduo como autor de seu texto, em 

contraposição a outro que não seria passível dessa adjetivação. Cada um pode ser visto 

como estando em um momento singular desta construção, que se caracteriza pela 

ausência de cristalização de categorias inconscientes que ela põe em jogo. 

 

Essas categorias inconscientes revelam-nos que a autoria se circunscreve, nas palavras 

Alves Filho (2006, p.78), “ a um só tempo na imanência dos textos (pois nela deixa vestígios 

linguísticos-textuais), mas também no mundo sociocultural (onde encontramos as instituições 

e as pessoas que assumem a responsabilidade pelos textos”. Para o autor, a autoria pode ser 

entendida como uma: 
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[..] instância humana e/ou institucional, designada comumente por um nome próprio, 

sócio-histórico e culturalmente pré-construída mas, ao mesmo tempo, parcialmente 

reconstruída a cada ato interacional de produção de sentidos, presumida nos gêneros 

do discurso e tomada como macrorresponsável pelo acabamento, pelo intuito 

discursivo e pelo estilo de um produto simbólico. (ALVES FILHO 2005, p.93)   

 

Por essa assertiva, afirma-se que autoria ao mesmo tempo que reflete, também refrata 

os indivíduos e as instituições que assumem a responsabilidade enunciativa pelos textos. A 

respeito dos termos reflete e refrata, Faraco (2005, p.39) esclarece que: 

 

O autor criador é uma posição axiológica recortada pelo autor pessoa e, portanto, o 

autor criador é uma posição refratada, ou, de forma mais precisa: o autor-criador é 

uma posição refratada e refratante. Refratada porque se trata de uma posição 

axiológica conforme recortada pelo viés valorativo do autor-pessoa; e refratante, 

porque é a partir dela que se recorta e se reordena esteticamente os eventos da vida. 

 

Sendo assim, a autoria deve ser compreendida como uma categoria sociodiscursiva 

relativamente estabilizada (refratante), como também estará sujeita ao trabalho de cada autor-

pessoa (refratada). No caso dos livros didáticos de História, esse duplo aspecto de autoria é 

essencial para asseverar que não é possível pensar a noção de autoria institucional, sem a noção 

de escrita, uma vez que se considera “a relação da escrita com instituição no confronto do 

simbólico com o político”. (ORLANDI 2002, p. 235).  

Além disso, observa-se, na contemporaneidade, que esse confronto se dilui 

gradualmente, em virtude de que as grandes editoras, para agilizar o processo de produção/ 

editoração dos livros didáticos de História e criar padrões uniformes, diluem, nas palavras de 

Bittencourt (2004, p.477), a “figura do autor por intermédio da compra de texto de vários 

escritores, textos que se integram em um processo de adaptações nas mãos de técnicos 

especializados”. E a autora frisa que “essas práticas de editoração do LD impedem a 

identificação do escritor do texto, o que nos impede hoje de falar em total autonomia ou 

liberdade do autor”. 

No entanto, não exime a responsabilidade dos autores institucionais que dão voz a uma 

entidade, neste caso particularmente ao Estado-nação, visto que a posição axiológica do Estado-

nação aparece recortada pelo redator de textos e, ao mesmo tempo, a autoria do livro didático 

de História promove uma refração da realidade que será recriada pelos enunciados. É oportuno 

pontuar que essa realidade recortada corresponde ao repertório linguístico, histórico e cultural, 

que permeia o imaginário cultural do povo brasileiro, visto que está arraigado no inconsciente 

coletivo. Além disso, esse repertório gera, entre os seus atores sociais, a atribuição de valores, 

a regulação das relações sociais, e a definição de mapas culturais na sociedade brasileira 

contemporânea. 
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1.1.5 O conteúdo dos livros didáticos de História 

 
O LD é um depositário de conteúdos escolares enquanto suporte básico e 

sistematizador privilegiado dos conteúdos sugeridos pelas propostas curriculares. 

Para tanto, o LD realiza uma transposição do saber acadêmico para o saber escolar, 

com padrões linguísticos e formas específicas de comunicação. (MOREIRA E SILVA 

2011, p. 41) 

 
No decorrer das décadas, as modificações do LD - tanto no que concernem aos 

conteúdos, quanto à didatização de tais conteúdos-, são determinadas por fatores histórico-

social, cultural e econômico. Inicialmente, os LDs para qualquer conteúdo, segundo Moreira e 

Silva (2011, p.41), “eram apenas escritos, cabendo o professor a função de decidir como 

trabalhar o texto do livro e propor exercícios”. Outra categoria presente na elaboração dos 

conteúdos dos LDs corresponde à linguagem e à temática pertencente aos conteúdos, que, ao 

longo do século XVIII, XIX, XX, tinha uma linguagem extremamente acadêmica, visto que era 

resultado das pesquisas dos autores.  

No final do século XX, a linguagem torna-se mais coloquial e simplificada, atendendo, 

assim, aos programas e a uma clientela –os discentes – que necessita ter o contato com os 

conteúdos históricos, no entanto, de maneira simplificada e acessível. Nesse cenário de 

simplificação de conteúdos, Bittencourt (1998, p.69) aponta que “atualmente as obras didáticas 

estão repletas de ilustrações que parecem concorrer, em busca de espaço, com os textos 

escritos”. Moreira e Silva (2011) mencionam que: 

 

[..] em relação à didatização, os LDs em tempos atuais são complementados com um 

livro do professor. Este último serve de apoio, explicando, orientando e definindo 

procedimentos de ensino, além de conter as respostas dos exercícios que os alunos 

deverão realizar acerca do respectivo conteúdo. O autor do livro didático passa a 

exercer funções até então exclusivas do professor, assumindo, de certa forma, a 

responsabilidade pelas atividades docentes 

 

Notam-se, nesse cenário, que os próprios docentes/discentes passam a não só acreditar 

que o livro didático, instrumento de trabalho, quanto mais “completo” melhor para atingir as 

metas, mas também perdem o viés questionador. Ao perder o viés questionador, os professores 

e os alunos deixam de perceber que os modos de produção da vida material- em direção a todos 

os processos de vida social, política, cultural e econômica-, sofrem mudanças ao longo do 

tempo, visto que não são fatos únicos e absolutos. Para romper esse círculo vicioso dos livros 

didático, o docente deve estar atento ao fato de que existem: 

 

[..] muitos e vários olhares vem sendo lançados sobre o livro didático nos últimos 

anos: um olhar pedagógico, que avalia a qualidade e a correção, que discute e orienta 

a escolha e o uso; um olhar político que formula e direciona processos decisórios de 
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seleção, distribuição e controle; um olhar econômico, que fixa normas e parâmetros 

de produção, de comercialização, de distribuição. Avaliar qualidade e correção, 

orientar escolha e uso, direcionar decisões, fixar normas. São olhares que prescrevem, 

criticam ou denunciam; por que não um olhar que investigue, descreva e compreenda? 

Olhar que afaste o “deve ser” ou o “fazer ser”, e volte para o “ser” – não o discurso 

sobre o que “deve ser” a pedagogia do livro didático, a política do livro didático, a 

economia do livro didático, mas o discurso sobre o que “é”, o que “tem sido”, o que 

“foi” o livro didático. (SOARES 2004 apud GATTI JR 2004, p.32) 

  

A consciência da percepção do olhar que afasta o “deve ser” ou o “fazer ser” impele o 

ator social, docente/discente, a voltar-se para o “ser”, ou seja, para a dimensão genérica do 

homem que, segundo Augé (2014, pp.134/135), corresponde à: 

 

[..] dimensão de gênero, contestada ou negada por todos os racismos e por todos os 

sexismos que atravancam a história humana. O homem é um homem (no sentido de 

ser humano), independentemente de seu sexo, de sua origem ou de sua idade. Todo 

indivíduo é um ser de pleno direito pelo simples fato de sua pertença ao gênero 

humano. “Todo homem, o homem todo, segundo a formulação de Sartre. 

 

Essa dimensão genérica - igualdade entre os indivíduos-, possibilita ao indivíduo 

particularizar o seu processo de subjetivação, fazendo suas escolhas, construindo e 

desconstruindo sua visão de mundo, significando e ressignificando suas mediações simbólicas 

e os valores culturais. Essa percepção impulsiona tanto o docente, quanto ao discente romper a 

homogeneidade cultural do conteúdo dos livros didáticos, que segundo Castanho (2003) é: 

 

[..] construída pelo Estado nacional com condição de existência original. Para essa 

construção, o Estado mobiliza a educação nacional, buscando a unidade linguística e 

a homogeneidade de valores na esfera cultura, contando com a elaboração dos 

intelectuais engajados na promoção do desenvolvimento, os quais dão vida aos mitos 

nacionais. (CASTANHO apud LOMBARDI 2003, p.23)  

 

É oportuno ressaltar que o discente é responsável pelo o seu processo de individuação. 

Logo, a tomada de consciência por parte do aluno permite não só romper o mito de que a escola 

é a responsável pela formação do cidadão brasileiro, mas também trazer, à tona, que o papel da 

escola, particularmente no caso da disciplina História, é traçar teias de significados que 

possibilite ao discente/ator social traçar a sua própria teia, por meio intermédio de uma parceria 

que se estabelece entre o docente e o discente. Tal parceira corporifica-se por meio da reflexão 

dos conteúdos e pelo engajamento do aluno para se tornar ativo e crítico dentro do grupo social.   

 

 

 

 

 

 



45 
 
 

 
 

1.1.6 A avaliação pelo Estado do livro didático no Brasil 

 
A fiscalização do LD por parte do Estado não é uma novidade. Ao incorporar os 

discursos sobre a disseminação do saber letrado, na primeira metade do século XIX, 

o Estado liberal brasileiro temia os perigos do texto escrito, especialmente daquele 

que, tendenciosamente, estaria ao alcance de um número considerável de jovens e 

crianças. (MOREIRA E SILVA 2011, p. 35) 

 

Mazzeu (1995, p. 74) esclarece que: 

 

Num relatório ministerial, de 1835, logo após o Ato Adicional, a preocupação com “a 

necessidade de se fiscalizar os compêndios que se deve usar em todas as academias, 

aulas e escolas públicas do Império”, é registrada, explicando seu autor que é do 

interesse dos estudantes que certos livros sejam substituídos por outros mais 

modernos, com “aceitação das Nações mais cultas”, e que ao Estado esse interesse se 

traduz pelo fato de que essa fiscalização firma “ a certeza de que se não corrompe o 

espírito débil da juventude, imbuindo-o em doutrinas falsas ou perigosas ou por 

qualquer motivo prejudicial a ela ou à sociedade. 

 

A regulamentação acerca da adoção do LD percorreu, sob a vigilância da Igreja e do 

Estado, nas palavras de Bittencourt (1993, p. 74): 

 

[..] de maneira uniforme as várias províncias do Império. No regime republicano, 

coube ao Estado realizar sozinho a tarefa de vigiar as instituições escolares públicas, 

por meio do reforço do poder fiscalizador dos diretores e dos inspetores das unidades 

estudantis. 

 

Deve-se ressaltar que a relação oficial entre o Estado e LD efetivou com o Estado Novo. 

Nesse percurso historiográfico, constata-se que, em 21.12.1937, foi criado o Instituto Nacional 

do Livro (INL) pelo decreto n.93 e, no ano posterior, foi criada a Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD) pelo decreto n.1006 de 20.12.1938. A responsabilidade desta Comissão, 

conforme Resnik (1992, p.167), era: 

 

[..] examinar e autorizar o uso dos livros didáticos, estimular a sua produção – através, 

por exemplo, de concursos públicos -, orientar a sua importação – indicando a 

tradução, pelo poder público, de obras selecionadas-, e ainda, promover exposições 

nacionais dos livros didáticos autorizados. 

 

Em 1966, a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (Colted) foi criada com a 

finalidade de coordenar as ações concernentes à produção, à edição e à distribuição do LD. No 

ano de 1971, o Instituto Nacional do Livro (INL) passou a desenvolver o programa do livro 

didático para o ensino fundamental (PLIDEF). Em 1976, a Fundação Nacional do Material 

Escolar (FENAME) tornou-se responsável pela aplicação dos programas do LD.  Miranda 

(2004, p.125) pontua que durante o período militar: 

[..] a questão da compra e da distribuição de livros recebeu tratamento específico do 

poder público em contextos diferenciados – 1966, 1971 e 1976 -, todos marcados, 

porém, pela censura e ausência de liberdades democráticas. De outra parte, esse 
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momento foi marcado pela progressiva ampliação da população escolar, em um 

movimento de massificação do ensino cujas consequências, sob o ponto de vista da 

qualidade, acabariam por deixar marcas indeléveis no sistema público de ensino e que 

persistem como o seu maior desafio. Nesse contexto particular, destaca-se o peso da 

interferência de pressões e interesses econômicos sobre a história ensinada, na medida 

em que os governos militares estimularam, por meio de incentivos fiscais, 

investimentos no setor editorial e no parque gráfico nacional que exerceram papel 

importante no processo de massificação do uso do livro didático no Brasil. 

 

 A autora destaca que: 

 

[..] a associação entre os agentes culturais e o Estado autoritário transcendeu a 

organização do mercado consumidor da produção didática e envolveu relações de 

caráter político-ideológico, cujas repercussões sobre o conteúdo dos livros didáticos 

foram marcantes, sobretudo pela perspectiva de civismo presente na grande maioria 

das obras, bem como pelo estímulo a uma determinada forma de conduta do indivíduo 

na esfera coletiva. A problematização e a teorização relativas a esse contexto histórico 

particular acabariam por gerar discussões a respeito da formação da consciência 

histórica pensadas genericamente sob o ponto de vista da manipulação, do controle 

ideológico e da formação de mentes acríticas em função de falsificações 

deliberadamente inseridas no material didático destinado às crianças e aos jovens. 

(MIRANDA 2004, p.125) 

 

Na conjuntura da reconstrução democrática, a partir da década de 1980, houve tímidas 

ações como a criação da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) que tanto incorporou o 

programa do livro didático para o ensino fundamental (PLIDEF), como abordou os problemas 

presentes nos livros didáticos distribuídos no território nacional. Essa articulação coincidiu com 

os debates sobre os programas oficiais de História no território brasileiro. 

Em 1985, foi criado o Programa nacional do livro didático (PNLD) pelo decreto n. 

91.542, de 1985 em substituição ao PLIDEF.  A partir desse momento, de forma progressiva, 

incluíram-se, no programa, as diferentes disciplinas componentes do currículo escolar. Sendo 

assim, o programa foi se estruturando no sentido de incorporar os docentes no processo de 

escolha dos LDs. Em relação ao processo de escolha dos livros didáticos, Miranda (2004, p.126) 

pontua: 

[..] a existência de pontos de estrangulamento derivados, sobretudo, da segmentação 

formal entre o MEC – instância de planejamento e normatização do programa – e o 

FNDE7 - braço administrativo e executor das ações que envolvem o processo de 

escolha, compra e distribuição das obras. Tais problemas, que remontam à origem do 

programa em sua versão atual, ainda hoje carecem de equacionamento sistemático e 

se apresentam como um desafio a ser enfrentado pelos gestores das políticas públicas. 

Pesquisas, realizadas em território nacional e patrocinadas pelo próprio MEC, 

indicaram, em momentos distintos, que há problemas incontestáveis envolvendo 

atrasos sistemáticos na edição e distribuição do guia para as escolas, incongruências 

de toda ordem no tocante à escolha feita pelos professores e envio das obras pelo 

FNDE, atrasos na recepção dos livros por parte das escolas, bem como fragilidades 

envolvendo o processo de utilização das obras enviadas, que chegam até mesmo a ser 

desprezadas e desconsideradas pelos professores. 

                                                           
7 Fundo nacional do desenvolvimento da educação 
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Miranda (2004, p.126) complementa que 

 

[..] todos esses problemas, no entanto, derivam do processo de operacionalização 

administrativa do programa e, portanto, escapam por completo à competência da 

comissão avaliadora, que não tem nenhuma possibilidade de ingerência nessas 

questões. Vale destacar que todos os relatórios técnicos apresentados ao MEC 

insistiram, de forma sistemática e incisiva, na urgência de medidas que solucionem os 

problemas apontados. 
 

 

No entanto, somente em 1996, em um cenário político democrático, que se principiou, 

de maneira efetiva, a avaliação pedagógica dos livros didáticos que, de acordo Miranda (2004, 

p.127), foi um processo “marcado por tensões, críticas e confrontos de interesses”. A partir 

desse momento, foi estipulada que a aquisição de LDs com verbas públicas, com a finalidade 

de distribuição no território nacional estaria sujeita à inscrição e à avaliação prévia, conforme 

as diretrizes, determinadas em edital próprio. 

Na primeira versão do guia (PNLD/1997), qualquer livro didático poderia ser inscrito 

para ser avaliado sob o risco de ser recomendado ou não recomendado. Esse guia era 

apresentado como referência à escolha do material didático, porém os docentes possuíam 

autonomia para segui-lo ou não.  Em 1999, o guia exclui as categorias: recomendado e não 

recomendado, substituindo-as pelas as seguintes: recomendados com distinção (RD); 

recomendados (REC) e recomendados com ressalva (RR). Em 2002, as categorias de 

classificação são mantidas, no entanto, os livros didáticos deixam de ser analisados de maneira 

individual e por série, para ser avaliado por coleções. 

Miranda (2004, p.127) pondera que esse método de avaliação dos livros didáticos teve 

efeitos “incontestáveis na forma e no conteúdo do livro didático brasileiro”. A autora pontua 

que: 

 

Na área de História é patente a transformação: de um cenário marcado pelo 

predomínio de obras que veiculavam, de modo explícito ou implícito, todo tipo de 

estereótipo e/ou preconceitos para um quadro em que predominam cuidados 

evidentes, por parte de autores e editores em relação aos critérios de exclusão de uma 

obra didática. Nos vários editais e nos guias publicados, tais critérios têm sido 

exaustivamente repetidos: existência de erros de informação, conceituais ou de 

desatualizações graves; veiculação de preconceitos de gênero, condição social ou 

etnia, bem como de quaisquer formas de proselitismo e, por último, verificação de 

incoerências metodológicas graves entre a proposta explicitada e aquilo que foi 

efetivamente realizado ao longo da obra. 

 

Observa-se que a análise dos livros didáticos, demonstrada pelos guias, garante não só 

a ausência de erros conceituais de gênero, de etnia e de classe social, mas também assegura a 

difusão de uma reforma por meio desse método de avaliação. Cassiano (2003, p.129) pondera 
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que “esse recurso, então, torna-se elemento aglutinador do currículo nacional, pois com raras 

exceções, 100% dos livros didáticos que entram nas escolas da rede pública do Brasil, para os 

alunos do ensino fundamental, são por meio do PNLD”. 

 

1.1.7 A lucratividade com a edição do livro didático no Brasil 

 

[..] embora o Estado liberal considerasse o LD peça fundamental na transmissão do 

saber escolar, cedeu à iniciativa privada o direito de fabricá-lo. E as editoras, ao 

conquistarem o direito de fabricar e divulgar o LD, trataram de transformá-lo em uma 

mercadoria, inserida na lógica capitalista. (MOREIRA E SILVA 2011, p.39). 

 

 

No Brasil, a partir de 1851, a produção de livros para crianças, sobretudo os didáticos, 

tornou-se, nas palavras de Moreira e Silva (2011, p.39), “ uma fonte capaz de sustentar, nos 

dias atuais, dezenas de editoras especializadas nesse produto cultural. Bittencourt (1993, 

pp.106/107) frisa que “ a importância comercial do livro didático fez com que os editores 

passassem a considerá-lo como ‘a carne’ da produção de livros em contraposição às obras de 

literatura ou ‘científicos’, que correspondiam aos ‘ossos’”. 

Fundada em 1854 no Rio de Janeiro, com filial em São Paulo a partir de 1893, a livraria 

Francisco Alves é um exemplo de livraria que lucrou grandemente com a produção de LDs. 

Razzini (2002, p.97) assevera que “ outras empresas, como a editora Melhoramentos (1915) e 

a editora Monteiro Lobato (1918) aparecem em São Paulo nessa época, fazendo do livro 

didático um importante ramo de seus negócios”. Hallewell (1985, p. 589) salienta que “o 

mercado escolar brasileiro indubitavelmente é grande, representando, de fato, quase metade da 

produção nacional de livros. Representava 44, 7% dos exemplares impressos em 1950 (segundo 

o Seec8) e ainda constituía 36,2% dos totais do SNEL9 para 1979”. 

Conforme Soares (1996) e Freitag et al (1993), a produção do LD ganhou relevância, a 

partir do momento em que o governo brasileiro passou a financiar esses livros didáticos. 

Moreira e Silva (2011, p. 40) pontuam que: 

 

Com o PNLD e o guia de livro didático, que contém as resenhas dos livros 

recomendados pelos avaliadores, as editoras, com vistas a manter-se no mercado, 

passam a produzir os LDs para atender os critérios dessa avaliação. As editoras 

aumentam, reiteramos, a complexidade na produção do LD com funcionários cada 

vez mais especializados, formando uma grande equipe, com editores, revisores, 

diagramadores, assessores, criadores de arte e divulgadores. O LD deixa de ser um 

produto individual ou autoral, à medida que se complexifica como mercadoria. 

 

                                                           
8Secretaria Estadual da Educação e Cultura 
9 Sindicato nacional de editores de livros 
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É necessário, nesse cenário, não só considerar a complexidade que envolve o processo 

de produção e distribuição do LD, mas também as complexidades que envolvem a relação entre 

o Estado, o mercado e com sua ciência de referência, neste caso o livro didático de História e 

sua historiografia. Observa-se, nesse contexto, que o Estado é considerado o maior consumidor 

de livros didáticos, de acordo com os dados estastísticos da PNLD (2012-2015) acerca da 

aquisição e da distribuição de livros didáticos dos discentes dos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental e do médio. Segue, abaixo, a tabela: 

Tabela1: Dados Estatísticos (2012-2015) 

Ano 

de 

Aqui

si 

ção 

Ano do 

PNLD 

(letivo) 

Alunos 

Beneficia

dos 

Escolas 

Beneficia

das 

Exempla-

res 

Investimen-

to* 

Atendimento 

 

 

2015 

 

 

 

 

** PNLD 

2016 

10.150.46

0 

39.606 47.409.36

4 

425.590.144,1

3 

Primeira Aquisição 

Ensino Fundamental: 1º ao 

5º ano 

10.995.25

8 

51.439 28.170.03

8 

280.607.019,3

7 

Terceira Aquisição 

Ensino Fundamental: 6º ao 

9º ano 

7.405.119 19.538 35.337.41

2 

429.058.718,1

6 

Segunda Aquisição 

Ensino Médio 

28.550.83

7 

78.052 110.916.8

14 

1.135.255.882

,00 

Total 

 

 

2014 

 

 

 

 

PNLD 2015 

11.032.12

2 

47.225 25.454.10

2 

203.899.968,8

8 

Terceira Aquisição 

Ensino Fundamental: 1º ao 

5º ano 

10.774.52

9 

51.762 27.605.87

0 

227.303.040,1

9 

Segunda Aquisição 

Ensino Fundamental: 6º ao 

9º ano 

7.112.492 19.363 87.622.02

2 

898.947.328,2

9 

Primeira Aquisição 

Ensino Médio 

28.919.14

3 

80.439 140.681.9

94 

1.330.150.337

,36 

Total 

 

 

2013 

 

 

 

 

PNLD 2014 

23.452.83

4 

46.962 103.229.0

07 

879.828.144,0

4 

Segunda Aquisição 

Ensino Fundamental: 1º ao 

5º ano 

50.619 Primeira Aquisição 

Ensino Fundamental: 6º ao 

9º ano 

7.649.794 19.243 34.629.05

1 

333.116.928,9

6 

Terceira Aquisição 

Ensino Médio 

31.102.62

8 

79.418 137.858.0

58 

1.212.945.073

,00 

Total 

 

 

2012 

 

 

 

 

PNLD 2013 

24.304.06

7 

47.056 91.785.37

2 

751.725.168,0

4 

Primeira Aquisição 

Ensino Fundamental: 1º ao 

5º ano 

50.343 Terceira Aquisição 

Ensino Fundamental: 6º ao 

9º ano 

8.780.436 21.288 40.884.93

5 

364.162.178,5

7 

Segunda Aquisição 

Ensino Médio 

33.084.50

3 

79.558 132.670.3

07 

1.115.887.346

,61 

Total 
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* Valor gasto com aquisição, distribuição, controle de qualidade e etc. 

** Valor previsto para aquisição, distribuição, avaliação de obras, controle de qualidade e etc. 
Fonte: Programa Nacional do livro didático10 

 

Os dados supracitados demonstram tanto a lucratividade, quanto o potencial do mercado 

editorial no Brasil. Cunha e Xavier (2014, p. 134) pontuam que, nesse mercado editorial, “os 

livros didáticos são os pilares do lucro deste mercado”. Neste momento, o leitor pode se 

questionar: qual o interesse do Estado ou qual a relevância do livro didático que justifique o 

investimento? Para responder ao leitor, de forma crítica, é fulcral pontuar a essencialidade do 

conhecimento acerca da trajetória do livro didático, para que se possa analisar o contexto 

histórico em que o LD foi desenvolvido. Cunha e Xavier (2014, p.134) asseveram que o 

contexto histórico descortina: 

 

[..] as aspirações ideológicas, a formação de um ‘tipo ideal’ de cidadão acompanhando 

políticas públicas, interesses de grupos dominantes, ora relacionando com formação 

de identidade nacional, ora baseada nas políticas capitalista e nos modelos tecnicistas 

ou seguindo modelos ‘politicamente democráticos. 

 

Evidencia-se, ao longo da trajetória do LD, que a formação discursiva do Estado sempre 

esteve presente nas cenas enunciativas do LDH, com o intuito não só de valorar aspectos 

político, econômico, social e cultural que viessem ao encontro de seu estratagema de 

governança, mas também impulsionar a formação de uma opinião pública homogênea. 

 Chartier (1998, p.17) alerta-nos que as percepções do social: 

 

[..] não são, de forma alguma, discursos neutros: produzem estratégias e práticas 

(sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, 

por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os 

próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. 

 

Sendo assim, os livros didáticos de História (LDH) constituem um cenário ideal, nas 

palavras de Cunha e Xavier (2014, p. 135), “ para fundamentar os interesses que movem os 

grupos sociais e que o fazem buscar no passado justificativas para seus projetos futuros, no caso 

do livro por meio da narrativa histórica”. Essa legitimidade almejada pelo Estado, de acordo 

com Rusen (2007, p.127), é: 

 

[..] a categoria que exprime essa razão interna do político, na qual a força cognitiva 

da formação histórica se afirma, no âmbito da cultura histórica. Aqui, o saber histórico 

é essencial e necessário. Não é possível pensar nenhum tipo de dominação cuja 

legitimação não recorra aos saberes históricos. 

 

                                                           
10 Disponível em http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos 
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Nesse sentido, pode-se depreender que a comercialização do LD no Brasil sempre esteve 

dependente do Estado, seja como regulador ou como comprador. Esse cenário, de acordo 

Moreira e Silva (2011, p. 41), “ levou e ainda leva editores de LD a estratégias diversas de 

aproximação com o poder público que se responsabiliza, para o bem e para o mal, pela educação 

escolar brasileira”. 

 

1.1.8 O livro didático de História no Brasil.  
 

O LDH, no Brasil, foi sendo produzido concomitantemente com o surgimento da 

disciplina História, que, por sua vez, surge com a disciplina escolar obrigatória com o 

plano de estudos de 1837 do Colégio Pedro II, o primeiro colégio brasileiro de nível 

secundário. Em sua gênese, a disciplina História foi objeto de disputas entre 

ideologias dominantes. De um lado, a História Sagrada, de outro, a constituição de 

uma História laica de caráter positivista ou cientificista. Desfrutando do mesmo 

estatuto de historicidade, a História Universal ou Civil e a História Sagrada 

destinavam-se à formação moral do aluno. (MOREIRA E SILVA 2011, p.43) 

 

 

É fulcral apontar ao meu leitor que um grande contingente populacional, na primeira 

metade do século XIX, tinha acesso a um repertório cultural, alicerçado pelos ensinamentos da 

História Sagrada. Esta era responsável por fornecer as lendas, os dramas e as epopeias e seus 

heróis cristãos, disseminados, de maneira oral, pela igreja católica. Essa memória histórica, 

segundo Moreira e Silva (2011, p.43), “passou a ser sistematizada pelos programas escolares e, 

mais detalhadamente, pelos LDs especialmente confeccionados para o ensino institucional”. 

Bittencourt (1993, p.158) assinala que “os livros didáticos de História Sagrada eram, 

majoritariamente, traduções de textos europeus, produzidos por clérigos, além dos autores 

portugueses”. Moreira e Silva (2011, p. 43) evidenciam que: 

 

Os LDs foram testemunhos de um movimento que se separou grupos tendentes à 

conciliação e aproximação com a História Sagrada, enquanto “história salvacionista”, 

e outros que fizeram oposição à concepção do tempo determinista divino, defendendo 

a História Universal ou Civil e pregando a difusão de um tempo laico. 

 

Para compreender as cisões dos grupos, é necessário ter ciência de que o ponto de 

origem da memória histórica/memória do acontecimento não é suficiente para que a memória 

possa emoldurar, organizar as representações sociais coletivas e identitárias de seus respectivos 

grupos. É preciso, de acordo com Grimaldi (1993, p. 19), “um eixo temporal, uma trajetória 

marcada por essas referências, que são acontecimentos. Um tempo vazio de acontecimento, 

cuja maior ou menor densidade permite distinguir os ‘períodos’ e as ‘épocas’, é um tempo vazio 

de lembranças”. 
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O tempo vazio de lembranças impulsiona não só os atores sociais, mas também ao 

Estado, a perceber que cada memória, conforme Tiberghien (1997, p.62), “é um museu de 

acontecimentos singulares aos quais está associado certo nível de evocabilidade ou de 

memorabilidade”.  Sendo assim, a produção de livro didático de História, considerado um 

repertório cultural responsável pela regulação e pela coesão social dos atores sócias, foi 

delegada, no Brasil, aos intelectuais nacionais, visto que os livros didáticos não podiam ser 

simples transcrições de textos europeus. 

O Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB), criado em 1838 e aliado ao Colégio 

Pedro II, foi o primeiro a elaborar programas, manuais e orientações de conteúdo sobre a 

História do Brasil nas instituições escolares públicas. Moreira e Silva (2011, p.44) ressaltam 

que:  

O Estado brasileiro organizava-se e, portanto, precisava de um passado que 

legitimasse sua constituição. Para tal, o IHGB apresentou em 1883 uma proposta de 

como escrever a História do Brasil, de autoria de Von Martius, o qual destacava a 

contribuição do branco, do índio e do negro na constituição da nação brasileira. 

Apesar de parecer valorizar a miscigenação, possuía um sentimento de 

hierarquização, pois postulava o embranquecimento. 

 

As autoras pontuam que 

 

[..] essa construção da história nacional, de Von Martius, continua privilegiando o 

Estado como principal agente da História brasileira e enfatizava as façanhas 

marítimas, comerciais e guerreiras dos portugueses, a presença dos jesuítas e a relação 

entre a Igreja e a Monarquia. Propunha ainda que a História fosse relatada de forma 

linear com a demarcação do início e do fim dos fatos históricos e com o 

distanciamento do locutor, ou seja os fatos deveriam ser relatados sem nenhuma 

interferência por parte do narrador. A proposta de Martius configurou-se como uma 

hierarquização de fatos, permitindo o surgimento dos grandes eventos, e em torno 

deles gravitavam os demais conhecimentos. Uma História de nítida influência da 

teoria positivista. 

 

A História do Brasil, em seus primórdios, pode se resumir a História da Europa 

Ocidental, a qual era considerada a verdadeira História da civilização. Nas palavras de Nadai 

(1992:1993, p.145): 

A História pátria surgia como seu apêndice, sem um corpo autônomo e ocupando 

papel extremamente secundário. Relegada aos anos finais dos ginásios, com número 

ínfimo de aulas, sem uma estrutura própria, consistia em repositório de biografias 

ilustres, de datas e batalhas. 
 

Nadai (1992:1993) observa que, com o advento da República brasileira, a identificação 

com a História europeia no ensino de História do Brasil tornou-se mais evidente, por meio da 

formação discursiva dos LDHs que valorava alguns personagens históricos e, por outro lado, 

excluía os cidadãos comuns, o povo, das cenas enunciativas que rememoravam a memória 
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histórica. Tal exclusão fomentava tanto a incapacidade desses cidadãos de evocar suas 

memórias para alcançar a sua própria individualidade, quanto à ambiguidade da visibilidade vis 

a vis invisibilidade desse contingente populacional. 

Bittencourt (1993, p. 217) assevera que a valorização de determinadas personagens no 

eixo temporal histórico é oriunda de uma formação: 

 

[..] de sentimento nacionalista aliada à concepção de História como ‘mestra’ da vida 

que foi responsável pela solidificação das personagens históricas como modelos a 

serem seguidos, exigindo-se a composição das galerias de ‘brasileiros ilustres’ cujos 

feitos deveriam ser conhecidos e divulgados. 

 

Na primeira metade do século XX, especificamente em 1930, surgiu o Ministério da 

Educação e Saúde Pública e com ele a reforma de Francisco Campos. Essa reforma trouxe, à 

tona, mudanças relevantes à educação no país e fortaleceu a centralização do Estado. Abud 

(1998, p. 32) elucida, ao leitor, que: 

Se os primeiros programas surgiram no momento de construção de identidades, 

inseridos na luta pela manutenção da independência e criação de uma identidade 

nacional, os historiadores apontam 1930 como um marco de retomada da concepção 

de Estado Nacional e da busca de uma identidade para o povo brasileiro. 

 

Desse modo, o ensino de História tornou-se um aparato ideológico essencial no processo 

de construção do Estado nacional, uma vez que conduzia o discente a aceitar a continuidade 

histórica do povo brasileiro, considerada alicerce do patriotismo. Oliveira (1984, p.34), a 

respeito da relação entre a legislação no Estado Novo e a formação de uma consciência 

nacional, assevera que o “livro didático não só escapou a essa discussão, como acabou se 

tornando, potencialmente, um dos grandes veículos de transmissão do ideário estado-novista”. 

É relevante pontuar que, nesse cenário, as reformas educacionais de Francisco Campos 

de 1931 e a reforma de Gustavo Capanema de 1942 evidenciavam um ensino de História 

direcionado à formação do cidadão brasileiro, por meio de uma educação política e do 

sentimento patriótico. Moreira e Silva (2011, p. 46) pontuam que: 

 

[..] nesse contexto, as práticas de ensino de História do Brasil põem em destaque a 

categoria nação, que se estabelece como o fio condutor do raciocínio explicativo do 

devir histórico. A formação dos cidadãos pressupõe a construção de uma moral 

nacional associada a uma memória histórica, negando enfaticamente o regionalismo. 

 

Resnik (1992, p.170) esclarece que a unidade nacional: 

 

[..] confunde-se com a harmonia regional – proíbe-se o livro didático que inspire o 

sentimento de superioridade ou inferioridade do homem de uma região do país com 

relação às demais regiões ou que se apresente com abusivo emprego de termos ou 

expressões regionais 
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O livro didático de História tomou outro rumo pós 1945, contexto da guerra fria. O LDH 

principiou a enfocar conteúdos com intuito de promover a paz entre as nações e o respeito aos 

povos do mundo.  Bittencourt (2003, p. 33) chama-nos a atenção ao fato de que: 

 

[..] os livros didáticos, notadamente os de história, têm sido objeto de preocupações 

especiais de autoridades governamentais e de órgãos internacionais, a partir do final 

da segunda guerra mundial. A partir da segunda metade do século passado, 

divulgaram-se estudos críticos sobre os conteúdos escolares nos quais eram visíveis 

preconceitos, visões estereotipadas de grupos e populações e, tratando-se da fase do 

pós-guerra, preocupa-se evitar, por intermédio de suportes educacionais, qualquer 

manifestação que fornecesse condições de favorecimento, de sentimento de 

hostilidade entre os povos. 

 

Sendo assim, o LDH destacou-se, nesse contexto pós-guerra, como pacificador, em 

virtude de seu papel político mediador, ancorado no respeito à diversidade entre os povos. Nesse 

processo de mudança, observa-se que, no final de 1950, surgiu um projeto, coordenado por 

Nelson Wernek Sodré, chamado de História nova, cuja a finalidade era renovar o estudo de 

História em nível médio, por meio da introdução de um enfoque marxista nos LDHs. No 

entanto, de acordo com Moreira e Silva (2011, p.48), “essa proposta foi abortada com o golpe 

de 1964, ressurgindo no final dos anos de 1970. 

Concernente aos conteúdos curriculares, notam-se as seguintes mudanças: a lei 

5.692/1971, de acordo com Fenelon (1982;1983; 1984), substitui as disciplinas História e 

Geografia pela de Estudos Sociais no ensino fundamental.  Tendo como base essa nova 

organização curricular, Fonseca (1995, p.41) nos diz que “se admiti o tratamento de História e 

Geografia como disciplinas, desde que diminuída a sua ‘duração e intensidade’, pois as 

disciplinas de formação especial deveriam ter duração superior às disciplinas de formação 

geral”. 

Tais modificações fomentaram a produção de livros didáticos de Estudos Sociais, que 

abarcavam noções e conceitos atrelados às ciências humanas. Contudo, o foco no estudo de 

conceitos gerais das ciências humanas, de acordo com Moreira e Silva (2011, p.48), levou “a 

um esvaziamento da dimensão histórica no ensino. Esses livros didáticos excluíam as 

preocupações e os temas das áreas de conhecimentos específicos, em favor de um saber 

puramente escolar”. As autoras enfatizam que “o conteúdo que passou a definir Estudos Sociais 

presentes nos LD, foi criticado como superficial, mecânico e repetitivo, além de extrema e 

explicitamente ideológico. (MOREIRA E SILVA IBIDEM)  
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Para além do esvaziamento dos conteúdos nos LDs, a disciplina era: 

 

[..] ministrada por um professor pretensamente polivalente, redundando em inegável 

empobrecimento da formação do aluno. Nesse contexto, são introduzidos em 

instituições públicas e privadas os cursos de licenciatura curta e plena em Estudos 

Sociais, em uma política de desvalorização e deformação da História. (MOREIRA 

E SILVA 2011, p.48) 

 

Nesse cenário, a formação do docente estava sendo direcionada a cumprir o ‘ideal do 

conselho de segurança nacional’ que almejava eliminar qualquer indício de resistência ao 

regime autoritário. Anuentes desse cenário, os professores, com o apoio da academia, 

mobilizaram-se via associações: Associação dos Geógrafos do Brasil (AGB) e a Associação 

Nacional dos Pesquisadores Universitário de História (ANPUH). Nesse momento, o repensar 

do ensino da História ganhou espaços em associações acadêmicas, associações sindicais, 

congressos e debates, que englobavam os três níveis de ensino. Tais debates, segundo Fonseca 

(1995, p. 86), priorizavam:  

[..] os seguintes aspectos: a produção de conhecimento histórico como forma de 

romper com o papel reprodutivista que tradicionalmente é conferido ao 1º e 2º graus; 

o livro didático: o significado de sua utilização e a análise dos conteúdos veiculados; 

o ensino temático de História e experiências utilizando diferentes linguagens e 

recursos no ensino, tais como música, literatura, filmes, TV, histórias em quadrinhos 

e outros documentos. Essas discussões passaram a ser sistematizadas e publicadas em 

coletâneas compostas de diferentes relatos de experiências e diversas interpretações 

do modo de se fazer e pensar o ensino de História. 

 

Além disso, a alteração do quadro político em alguns estados do país impulsiona o 

surgimento de propostas para reformular os currículos. Em 1983, no Estado de São Paulo, foi 

proposta a retomada das disciplinas excluídas: História e Geografia. No entanto, como 

corrobora Kilsztajn (1987, p.69): 

 

Embora, a partir de 1983, o governo do Estado de São Paulo tenha possibilitado a 

retomada do ensino de História e Geografia, em disciplinas separadas, a questão do 

livro didático não foi solucionada, uma vez que se deu apenas uma divisão do 

conteúdo em duas partes: um livro de História e outro de Geografia, beneficiando tão 

somente as editoras que, ao invés de um livro, passaram a produzir dois. A questão do 

conteúdo, entretanto, continuou sendo secundária do ponto de vista do editor. 

 

Em 1996, o governo promulga a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB n. 9.394/96).  Com a implementação dessa lei, a disciplina Estudos Sociais foi retirada 

do currículo escolar das séries iniciais do ensino fundamental, com o intuito de reincluir as 

disciplinas História e Geografia.  

Em 1997, o governo federal oficializou, de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), a substituição definitiva da disciplina Estudos Sociais, em favor das 
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disciplinas: História e Geografia.  Moreira e Silva (2011, p. 50) pontuam que “para atender às 

novas exigências do mercado, nos anos seguintes, as editoras apresentam os LDH com um 

chamativo na capa: de acordo com os os PCN”. Esse chamativo desempenha um papel de um 

selo qualidade no imaginário cultural do ator social brasileiro e também estabelece entre os seus 

pares (editores e o Estado) uma parceria de confiabilidade, visto que não será divulgado 

qualquer tema ou imagem que malogre a imagem do país ou desmitifique o ‘politicamente 

correto’ do imaginário cultural do povo brasileiro. 

No século XXI, os debates sobre as mudanças tanto metodológicas e quanto 

pedagógicas do LDH permanecem ativos, visto que o LDH, na contemporaneidade, estabelece 

uma relação com o indivíduo, com a sociedade, com o poder, com a indústria cultural e, 

particularmente, com o processo de ensino/aprendizagem, o qual desempenha um papel de 

mediador no processo de subjetivação dos atores sociais.  

Ciente de que o livro didático, como artefato cultural, desempenha um papel 

imprescindível no processo de individuação do ator social brasileiro e, também, pode, por outro 

lado, dependendo da formação discursiva, utilizada nas cenas enunciativas históricas, 

potencializar ou malograr o sentimento de identidade. Portanto, serão discutidos, no subitem 

1.2, os efeitos da memória histórica, das lembranças e da formação discursiva do LDH no 

mundo figurativo do ator social brasileiro 

 

1.2Os efeitos da memória histórica, das lembranças e da formação discursiva 

do LDH no mundo figurativo do ator social brasileiro.  

 
A importância da imagem no ato de aprender é inquestionável. Para a produção de 

cada imagem, uma intenção de seu ator, para sua utilização, outro sentido. A leitura 

da imagem proporciona ao receptor um sentido, um significado próprio de acordo com 

suas vivências (COSTA 2009) 

 

A imagem, de acordo com Aumont (2005), não é uma categoria neutra, visto que o 

observador – o ator social – estabelece uma relação complexa com a imagem. Essa relação 

envolve a capacidade receptiva, crenças, valores, saberes, condições sociais, época e cultura 

dos indivíduos. Além disso, as imagens estão vinculadas ao domínio do simbólico, o que faz 

com que a imagem, no processo de individuação do sujeito, seja mediadora entre o espectador 

e a realidade. 

É mister frisar que o simbólico abarca três categorias essenciais: a representação, o valor 

simbólico e o valor de signo no processo de interação/sociabilização. No caso do cenário 

educacional, esse processo de sociabilização configura-se por meio do livro didático, 
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possibilitando ao discente – como um ser simbólico – tanto criar e recriar símbolos de acordo 

com os estímulos, como também vivenciar seus valores (laços de pertença), fortalecer ou 

malograr sua visão de mundo, em virtude da ausência de vozes dissonantes na composição da 

realidade que lhe é apresentada. 

O livro didático será utilizado como guia na discussão acerca do racismo e as formas de 

combate-lo as quais, segundo Hofbauer (2006, p.09): 

 

[..] atingem o âmago do autoentendimento da nação brasileira e de cada um de seus 

membros, pondo a nu a contradição entre, de um lado, o festejamento discursivo do 

país livre de preconceitos e, de outro, as práticas sociais e culturais que insistem em 

reproduzir as hierarquias sociais 

 

Esse cenário de contradição e de dualidades em termos étnico–raciais, leva-nos a 

delimitar os seguintes conceitos-chave de análise, a saber: o embranquecimento, a 

miscigenação, a escravidão e o mito da democracia racial, com a finalidade compreender o 

papel do livro didático no processo de constituição da História do Brasil. 

Neste percurso, são apresentadas ao leitor duas capas da cartinha Caminho Suave: a 

primeira corresponde ao ano de 1964; a segunda, ao ano de 2012. 

 

1964                                                                                              2012 

 

 

As capas guiam-nos a refletir sobre a realidade brasileira em termos étnico-culturais por 

intermédio da ruptura dos termos branco vis a vis negro, visto que não devem ser analisados de 
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forma isoladas, mas atrelados às noções de raça, de cultura e de identidade. Tais noções são 

conceitos-chaves essenciais para entender as categorias de exclusão vis a vis inclusão, 

visibilidade vis a vis invisibilidade.  

Para compreender o fenômeno das relações raciais no Brasil e suas imbricações, 

Hofbauer (2006, p.16) pontua que se deve: 

 

[..] respeitar a historicidade e a carga ideológica dos conceitos atribuídos em cada 

contexto histórico, já que se previne a tentação de tratar os termos cor, raça ou cultura 

como constantes antropológicas neutros passíveis de serem transpostos para diferentes 

épocas e sociedades sem que se faça as devidas mediações históricas e simbólicas. 

 

Logo, a primeira capa da cartilha “Caminho Suave de 1964” corresponde ao período 

histórico em que o Brasil vivenciava uma ditadura (1964-1985) e, nesse cenário, a simples 

menção do termo raça ou racismo gerava sanções sociais, desta maneira, qualquer ator social – 

cidadão – que ousasse trazer, à tona, a problemática era taxado de racista. É oportuno ponderar 

que o governo militar observava o movimento negro como uma ameaça à segurança nacional e 

para bani-lo, de acordo com Telles (2003, pp.57/58) promovera “ ainda mais uma ideologia da 

democracia racial, enquanto reprimia qualquer sinal do movimento negro e exilava os principais 

acadêmicos brasileiros da área das relações, que se tornavam cada vez mais críticos da ideologia 

da democracia racial”. O autor frisa que o governo militar: 

 

Além de fazer o uso de sanções vastamente aceitas, contra quem levantasse questões 

sobre o racismo ou raça, os militares agiram para dissipar ainda mais qualquer 

acusação de que o governo era racista. Por exemplo, as formas culturais afro-

brasileiras como a umbanda ganharam maior legitimidade nesse período, já que os 

próprios oficiais militares tornaram-se líderes de federações e congregações de 

umbanda. (TELLES 2003, pp.57/58) 

 

Com o propósito de legitimar o seu posicionamento sobre a realidade racial no Brasil, o 

governo militar divulgou, por meio do Ministério da Relações Exteriores, o seu relatório ao 

CERD – Comitê para Eliminação da Discriminação Racial - ponderando que “ tenho a honra 

de informar-lhe que, como não há discriminação racial no Brasil, não há necessidade de tomar 

quaisquer medidas esporádicas de natureza legislativa, judicial ou administrativa para assegurar 

a igualdade de raças no Brasil”.  

Telles (2003, p.60) elucida que à medida que “ o governo consolidava o seu poder 

autoritário, os estudos sobre raça feitos por brasileiros foram aniquilados, pois muitos 

estudiosos de raça no Brasil haviam sido exilados”. Nesse cenário de opressão e autoritarismo, 

Skidmore (1989) acredita que o exilio de vários intelectuais: Abdias Nascimento, Florestan 
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Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Octavo Ianni foi resultado de seus questionamentos 

sobre o consenso nacionalista e questões raciais. 

A realidade histórica impele-nos a depreender que a capa da cartilha Suave de 1964 é a 

materialização simbólica dos aspectos social, cultural, político e econômico do país, visto que 

o negro se mantém invisível para a sociedade brasileira. Tal invisibilidade constitui-se na 

ausência de imagens nos livros didáticos, impossibilitando, assim, aos discentes 

afrodescendentes criar e fortalecer os seus laços de pertencimento, em relação a sua História, a 

sua cultura e aos seus valores, diluídos pela diáspora. 

Nesse contexto, o processo de evocar as memórias para compor o seu repertório 

identitário pode ameaçar, perturbar ou até prejudicar o processo de individuação do discente 

afro-brasileiro, conforme nos demonstram os estudos de psicanálise acerca da estrutura psíquica 

do negro brasileiro. 

A respeito da estrutura psíquica, Costa (1986, p. 105) assevera que 

[..] ao sujeito negro é, em grande parte, sonegada, visto que o modelo de ideal de Ego 

que lhe é oferecido em troca da antiga aspiração narcísico-imaginária não é um 

modelo humano de existência psíquica concreta, histórica e, consequentemente, 

realizável ou atingível. O modelo de identificação normativo-estruturante com o qual 

ele defronta-se é o de um fetiche: o fetiche do branco, da brancura. Para o sujeito 

negro oprimido, os indivíduos brancos diversos em suas afetivas realidades psíquicas, 

econômicas, sociais e culturais ganham uma feição ímpar, uniforme e universal a 

brancura. A brancura é abstraída, reificada alçada à condição de realidade autônoma, 

independente de quem a porta, enquanto atributo étnico ou, mais precisamente racial. 

A brancura fetiche simétrico inverso do mito negro. Funciona como um pré-dado, 

como uma essência que antecede a existência e manifestações históricas dos 

indivíduos reais, que são apenas seus arautos e atualizadores. O fetichismo em que se 

apresenta a ideologia racial faz do predicado branco, da brancura, o sujeito universal 

e essencial, e do sujeito branco um “predicado contingente e particular” 

 

Costa (1986, pp. 106/107) salienta que, nesse processo de autonegação, o racismo: 

 

[..] esconde, assim seu verdadeiro rosto. Pela repressão ou persuasão, leva o sujeito 

negro a desejar, invejar e projetar um futuro identificatório antagônico em relação à 

realidade de seu corpo e de sua histórica étnica e pessoal. Todo o ideal identificatório 

do negro converte-se, desta maneira, num ideal de retorno ao passado, onde ele 

poderia ter sido branco, ou na projeção de um futuro, onde seu corpo e identidade 

negra deverão desaparecer. 

 

A tendência do corpo e da identidade do afrodescendente diluir na sociedade brasileira 

é oriunda do discurso que organiza a diferença, gerando identidades que se configuram em 

práticas sociais e expressam-se por intermédio de ações simbólicas, textos e contextos. 

Portanto, o processo de interpretação da identidade como figura discursiva conduz, tanto o 

enunciador quanto o coenunciador, a compreendê-la como criatura da linguagem (SILVA 

2009b); ato de constituição linguística, “uma espécie de metadiscurso acerca das experiências 
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históricas (DIEHL 2002, p.128) e, por fim, “uma construção que se narra (CANCLINI 1995, 

p.139). Nas palavras de Moreno (2014, p.08), essas narrativas “orientam as ações humanas, 

funcionando como construção, afirmação, imposição ou depreciação das identidades sociais”. 

O governo brasileiro anuente de que o discurso pedagógico, divulgado ao longo dos 

anos, engendrou um processo de depreciação da identidade cultural do afrodescendente e, 

consequentemente, o seu afastamento aos laços de pertencimento à nação, em virtude de não 

aglutinar de forma equilibrada as matrizes culturais: africana, indígena e europeia no sistema 

educacional. 

Para atenuar os efeitos do discurso pedagógico no processo de subjetivação dos 

discentes e valorizar a diversidade do cenário brasileiro, o governo, em março de 2003, aprova 

a Lei Federal nº 10.639/03 a qual torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e 

Afro-brasileira nas escolas de Ensino Fundamental e Médio.  Após a promulgação da Lei 

Federal, observam-se produções de livros e materiais paradidáticos, como exemplo pode-se 

citar a capa da cartilha Caminho Suave de 2004. Tais materiais têm a finalidade de valorar por 

meio de textos, imagens e símbolos o papel do afrodescendente no processo de construção do 

“metadiscurso acerca das experiências históricas”, ou seja, dando-lhe voz na composição da 

figura discursiva – identidade. 

 Além disso, Moreno (2014, p.10) pontua que: 

 

[..] a crescente complexidade das dinâmicas sociais e a aceleração das transformações 

tornam mais visível a identidade nacional como um construto discursivo – com suas 

contradições e lacunas – é interessante perceber, no lado oposto, a longevidade das 

representações em torno das identidades nacionais, demarcando ainda um “território 

de imaginação” por onde as disputas e simbólicas se estabelecem. 

 

Nesse quesito, a atenuação das contradições e as lacunas, no processo de reconstrução 

da figura discursiva da História Brasileira, têm a finalidade de traçar novos caminhos para se 

alcançar a etnicidade do povo afro-brasileiro. A etnicidade está condicionada ao 

apagamento/desmitificação dos estereótipos, dos arquétipos, modelados e remodelados no 

inconsciente coletivo brasileiro ao longo dos anos. Tais estereótipos, mitos e arquétipos 

compõem e perfilam, de maneira inconsciente, a identidade do afro-brasileiro, a qual, segundo 

Moreno (2014, pp.07/08), é “ uma categoria social discursivamente construída expressa e 

percebida por diferentes linguagens escritas, corporais, gestuais, imagéticas, midiáticas”.  

Anuente dessa premissa, é o momento de situar ao coenunciador as categorias de 

análise, a saber: escravidão, miscigenação, embranquecimento e o mito da democracia racial 

que compõem livro didático de História. Essas categorias servirão de norte para tanto 
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descortinar o papel do mito, do arquétipo e do estereótipo no processo de individuação do 

discente, como também para reiniciar, de maneira equilibrada, um processo de reconstrução da 

figura discursiva (identidade) rumo à etnicidade, com a finalidade de inserir a herança cultura 

africana nos livros didáticos de modo que eleve a autoestima das crianças e dos adolescentes e 

melhore o convívio com o Outro. 

Situando o leitor a análise do processo de constituição da figura discursiva do afro-

brasileiro:  

O sujeito não é livre para dizer o que quer, mas é levado, sem que tenha consciência 

disso a ocupar seu lugar em determinada formação discursiva e enunciar o que lhe é 

possível a partir do lugar que ocupa. (MUSSALIM 2003, p. 110). 

 

Nesse sentido o livro didático do ensino fundamental II  de  Carvalho – Ensino Moderno 

de História do Brasil (1973) e o livro didático, de Sérgio Buarque de Holanda: História do Brasil 

: Das origens à independência (1972 )  correspondem a uma formação discursiva que perfila a 

primeira fase da Análise do Discurso, onde os autores tornaram-se um sujeito, concebido como 

assujeitado, visto que estão subjugados às regras específicas que delimitam o discurso que 

enuncia, em prol da constituição de uma figura discursiva, permeada por vozes uníssonas, 

levando o discente a compreender a realidade de forma homogênea.  

Sendo assim, a concepção de quem enuncia, segundo Possenti (apud MUSSALIM 2003, 

p.133), é “uma instituição ou uma teoria ou uma ideologia”. No caso do livro didático, base de 

uma cultura comum transmitida pela escola, quem enuncia é o Estado, com o intuito de 

constituir uma memória “oficial”, a qual orientará as ações e os comportamentos de seus 

cidadãos. 

Para compreender o processo de constituição da formação discursiva dos autores 

Carvalho (1973) e Holanda (1972). Serão apresentados, nas páginas seguintes, excertos de sua 

obra e imagens para análise: figura (1): Lágrimas Africanas em Terras do Brasil; a figura (2) O 

desembarque e os leiloes; figura (3) e (4) Sofrimento sem fim da obra de Carvalho (1973); a 

figura (5) e (6) O que devemos ao negro da obra de Holanda (1972). Após a breve apresentação 

das imagens, será realizada uma análise tanto da imagem, como também da materialidade 

linguística, com a finalidade de analisar a formação discursiva, tendo como aporte teórico as 

premissas da AD – Análise do Discurso francesa.  
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Figura 1: Lágrimas Africanas em Terras do Brasil 

 

Fonte: Carvalho (1973, p.69) 

 

 

Excerto (1): Lágrimas Africanas em Terras do Brasil: 
 

Eis que, em determinado momento, começam a visitar o acampamento das tribos 

estranhos homens brancos, com suas complicadas e multicoloridas roupas, tão 

extravagantes quanto sua diferente linguagem, que somente um outro chefe nativo 

consegue compreender. Eram os portugueses: procuravam colonizar a África ao 

mesmo tempo que se propunham a trocar fumo e aguardente por homens e mulheres 

das tribos. 

Em sua ingenuidade, em seu primitivismo, nada viam de mal os chefes negros nas 

trocas que efetuavam e, de tal modo, iniciou-se, e depois prosseguiu por longo anos, 

a escravização dos negros, que manchou a crueldade e de sangue o nosso solo e a 

história de nossa Pátria. (CARVALHO 1973, p.69) 
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Figura (2) O desembarque e os leilões 

 

Fonte: Carvalho (1973, p.71) 

 

 

Excerto (2): O desembarque e os leilões: 

 
Após a viagem, eram desembarcados em Recife, Olinda, Salvador ou Rio de Janeiro. 

Antes da vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, era costume, logo após o 

desembarque, levarem os negros inteiramente despidos, cansados e muitas vezes 

doentes, a desfilar pela cidade do Rio de Janeiro, até o centro, onde eram 

vendidos em leilões públicos. Depois, surgiu a obrigatoriedade de passa-los pela 

alfândega, que decidia sobre a concessão ou não da licença para se efetuar o leilão. 

O preço de um escravo era elevado, equivalente, de quatro a seis vezes, ao custo 

de um boi, mas quase sempre compensava a despesa. Escolhido o negro ou os 

negros que podia comprar, o fazendeiro providenciava a sua remessa para o interior, 

antes do que, em geral, determinava a seus empregados que adquirissem roupas de 

cores vistosas e um cobertor grosseiro que deveria servir de leito e coberta para os 

novos escravos. (CARVALHO 1973, pp. 71/72) 
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Figura (3): Sofrimento sem fim 

   

Fonte: Carvalho (1973, p. 72) 
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Figura (4): Sofrimento sem fim 

 

Fonte: Carvalho (1973, p.73) 
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Excertos (3 e 4): Sofrimento sem fim:  

 
A partida dos negros para as fazendas era quase sempre realizada entre lágrimas. As 

famílias, na maior parte dos casos, eram separadas, indo cada membro deles para um 

senhor diferente. Ao chegarem às fazendas, eram encaminhados para casarões 

toscos e sem higiene, às senzalas que os abrigariam. Depois de habituado à nova 

terra, refeito da longa viagem e da triste separação, trabalhando sem cessar se 

esquecia de suas mágoas. 

Sem nada receber, além de um pouco de alimento e panos grosseiros para se cobrir, 

os escravos trabalhavam o dia todo, de manhã até a noite. Às vezes tinham livres as 

tardes de domingo, quando a sorte os levava a pertencer a algum fazendeiro mais 

compreensivo e menos desumano. Mas também não faltavam donos cruéis, que 

empregavam feitores mestiços sempre prontos a castigá-lo pela menor falta ou 

rebeldia, “ Palmatória”, “tronco”, “bacalhau”, “pelourinho”, “chibata” eram 

palavras temíveis, pelos bárbaros instrumentos de tortura que representavam, 

castigando os negros de tal modo que acabavam por vezes estendidos no chão, 

vertendo suor e sangue. Até o ferro em brasa se usou como meio de suplício para 

castigar os escravos. (CARVALHO 1973, pp. 72/73) 

 

Figura (5) O que devemos ao negro 

 

Fonte: Holanda (1972, p.68) 
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Figura (6): O que devemos ao negro 

 

Fonte: Holanda (1972, p.69) 
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Excerto (5 e 6): O que devemos ao negro: 

 
Grupos e origem dos negros vindo para o Brasil: entre os negros trazidos como 

escravos para o Brasil, sobressaíram os do grupo banto e os do grupo sudanês. O 

grupo banto, o mais primitivo, habitava regiões do Congo, Angola, Moçambique 

colônias portuguesas na época do comércio de escravos; o grupo sudanês reunido em 

reinos e principados habitava a Costa da Mina e a Guiné Portuguesa. 

 

Técnicas e artes: Os negros eram mais adiantados do que os indígenas brasileiros 

particularmente os do grupo sudanês que haviam sofrido influência da cultura árabe. 

Os árabes como vocês sabem, comerciavam no norte da África, nas costas do 

Mediterrâneo; suas caravanas iam e vinham desde o oceano Atlântico até o oceano 

Índico, atravessando o deserto do Saara e o valo do rio Nilo. 

 

Os negros dos grupos banto e sudanês não eram nômades não mudavam 

frequentemente de lugar, isto é, eram sedentários. Viviam de caça, da pesca e da 

agricultura, bem como da troca e venda de seus produtos. Cultivavam cereais, plantas 

alimentícias e outras plantas de onde extraíam fibras para tecer (algodão) e matérias 

corantes como o anil. Conheciam uma espécie de milho e uma espécie de amendoim 

(diferentes do milho e do amendoim brasileiro) a banana, algumas espécies de 

pimenta, o quiabo, o gergelim, a erva-doce. Extraiam azeite de palmeira, o dendê 

para o preparo dos alimentos e usavam bebidas fermentadas feitas de frutos de 

palmeira e de graõs. 

 

Sua alimentação era bastante rica baseada em vegetais, leite e carne, pois criavam 

gado em quantidade. Criavam também animais domésticos a cabra, o porco e a 

galinha. Conheciam o uso de vários metais como o ferro, o cobre e o bronze. 

Trabalhavam o couro e faziam esculturas e objetos artísticos em marfim, pedra, 

terracota, madeira e bronze. (HOLANDA 1972, p.69) 

 

Situando a análise, ao leitor, dos excertos e das imagens apresentadas: 

Os autores Holanda (1972) e Carvalho (1973) apreendem o material extralinguístico, 

isto é, o real e o organizam por meio da tipologia textual narrativa. Essa tipologia textual 

possibilita aos autores testemunhar a ação do homem do mundo, visto que em sua organização 

será regida pelos seguintes princípios: termos concretos (texto figurativo), simulacro da ação 

do homem no mundo; relação de causa e consequência e a relação de anterioridade e 

posterioridade, por intermédio dos tempos verbais perfectivos (pretérito perfeito, pretérito 

mais-que-perfeito e pretérito imperfeito). 

Em relação aos termos concretos, observam-se, no excerto (1), as categorias: negro vis 

a vis branco, as quais perpassam por uma naturalização de um sentido ou de uma figura 

discursiva, onde se categoriza e nomeia o EU e o Outro em uma determinada situação. Carvalho 

(1973), no excerto (1), descreve, por meio de atribuição de qualidades ao negro e ao branco, o 

momento de alteridade entre o colonizador e o colonizado. Carvalho (1973) pontua que o 

branco era visto como “[..] estranhos homens brancos, com suas complicadas e 

multicoloridas roupas, tão extravagantes quanto a sua diferente linguagem”; e o negro, 

“[..] em sua ingenuidade, em seu primitivismo”.  
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Essa descrição, ao longo dos anos, cristalizou uma imagem estereotipada da 

inferioridade, da submissão e da cordialidade nas relações intersubjetivas entre os atores sociais 

(dominados vis a vis dominadores), já que o autor não sugere, em nenhum, momento o embate, 

e, sim, a ingenuidade do povo africano ao ponderar que “nada viam de mal os chefes negros 

nas trocas que efetuavam e, de tal modo”, iniciou-se, e depois prosseguiu por longo anos, “a 

escravização dos negros, que manchou a crueldade e de sangue o nosso solo e a história 

de nossa Pátria”.  

Acerca desse processo de nomear e categorizar as personagens nos livros didáticos de 

História do Brasil, percebe-se que a classificação serve como um discurso da diferença, o qual 

está ancorado no reconhecimento e na similitude. França (2002, p.38) esclarece que em relação 

à questão identitária, a classificação “aciona, no mesmo movimento:  

 

[..] a identidade que tem a ver com discursos, objetos, práticas simbólicas que nos 

posicionam no mundo – que dizem o nosso lugar com relação a outro (outros pontos 

de referência, outro lugar). Ao fazer isto, a identidade também marca e estabelece uma 

posição, o lugar que efetivamente construímos e no qual nos inserimos. Ela se constrói 

assim- nessa interseção entre discursos que nos posicionam e o nosso movimento de 

nos posicionarmos enquanto sujeitos no mundo. 

 

Nessa interação entre os discursos, os quais nos posicionam enquanto sujeitos no 

mundo, o termo figurativo negro foi coisificado, já que seus anseios, suas expectativas e seus 

sinais diacríticos passavam por um processo de aculturação. O excerto (2) descreve este 

processo de coisificação: 

 

 [..] logo após o desembarque, levarem os negros inteiramente despidos, cansados e 

muitas vezes doentes, a desfilar pela cidade do Rio de Janeiro, até o centro, onde eram 

vendidos em leilões públicos”. 

   

[..] “ o preço de um escravo era elevado, equivalente, de quatro a seis vezes, ao custo  

de um boi, mas quase sempre compensava a despesa” 

 

A fala do autor Carvalho (1973) descreve o termo figurativo negro como objeto de 

trabalho, seres dominados, de cultura “inferior”, sem posicionamento/atitude, seres 

bestializados que não possuíam outra alternativa, a não ser aceitar sua condição de viver com 

os maus tratos, pelo fato de que o Outro – o colonizador – era mais forte, civilizado, conforme 

demonstra o excerto (3 e 4): 

 

Ao chegarem às fazendas, eram encaminhados para casarões toscos e sem higiene, às 

senzalas que os abrigariam. Depois de habituado à nova terra, refeito da longa viagem 

e da triste separação, trabalhando sem cessar se esquecia de suas mágoas. 

Sem nada receber, além de um pouco de alimento e panos grosseiros para se cobrir, 

os escravos trabalhavam o dia todo, de manhã até a noite. Às vezes tinham livres as 

tardes de domingo, quando a sorte os levava a pertencer a algum fazendeiro mais 

compreensivo e menos desumano.  
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Na segunda parte do excerto (3 e4), Carvalho (1973) explora a questão da posição do 

mestiço na sociedade colonial brasileira: 

 
Mas também não faltavam donos cruéis, que empregavam feitores mestiços sempre 

prontos a castigá-lo pela menor falta ou rebeldia, “ Palmatória”, “tronco”, “bacalhau”, 

“pelourinho”, “chibata” eram palavras temíveis, pelos bárbaros instrumentos de 

tortura que representavam, castigando os negros de tal modo que acabavam por vezes 

estendidos no chão, vertendo suor e sangue. Até o ferro em brasa se usou como meio 

de suplício para castigar os escravos. (MOTTA 1973, pp. 72/73) 

 

A posição do mestiço, na época colonial, por usufruir melhores condições, refletiu, de 

maneira inconsciente, no imaginário cultural do afro-brasileiro no momento em que o mestiço 

refuta a sua posição no simulacro da realidade extralinguística, para negociar com o Outro – o 

colonizador. Nesse processo de negociação, o afro-brasileiro perde a singularidade de sua voz, 

visto que ao castigar o seu semelhante, o mestiço projeta em seu inconsciente o ideal de eu 

branco. Segundo Hofbauer (2006, p. 213), o ideal de branquecimento induz:   

 

[..] a negociações pessoais e contextuais das fronteiras e das identidades dos 

envolvidos. Essa prática social contribuiu não apenas para encobrir o teor 

discriminatório embutido nessa construção ideológica, mas também abafar uma 

reação coletiva. Assim a ideologia do branqueamento “atua” no sentido de dividir 

aqueles que poderiam se organizar em torno de uma reivindicação comum e faz com 

que as pessoas procurem se apresentar no cotidiano como o mais “branco” possível. 

 

Sendo assim, nota-se que, nesse processo de negociação, a categoria raça negra, na 

sociedade brasileira contemporânea, tornou-se, de acordo com Telles (2003, p.08),                     

“frequentemente  evasiva permitindo, por um lado, contornar o estigma social e, por outro, a 

manipulação política que repele importantes distinções sociais”. Por outro lado, o termo 

mestiço/moreno exerce um papel essencial no processo de classificação das raças- como um 

constructo social -, em virtude da sua ambiguidade e da propensão de subestimar as diferenças 

raciais ressaltando uma brasilidade comum.  

Gilberto Freyre (1992) assevera que o termo moreno simboliza a fusão das matrizes 

étnicas brasileiras: negro, índio e europeu, em uma metarraça singular e brasileira, tornando, 

conforme Maggie (1991), uma categoria racial ‘par excellence’, visto que possibilita a 

discussão de raça por intermédio da inclusão, revertendo, deste modo, a oposição para fomentar 

a discussão e a elaboração de leis. 

O excerto (5 e 6), de Holanda (1972), tem o intuito de apresentar aos leitores as 

contribuições do contingente africano, no entanto, mantém o seu caráter superioridade em 

relação à cultura africana. Ademais, descreve o negro como um ser bestializado e inferior, ao 

notar os seguintes fragmentos:  
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O grupo banto, o mais primitivo, habitava regiões do Congo, Angola, 

Moçambique colônias portuguesas na época do comércio de escravos; o grupo 

sudanês reunido em reinos e principados habitava a Costa da Mina e a Guiné 

Portuguesa. 

Técnicas e artes: Os negros eram mais adiantados do que os indígenas brasileiros 

particularmente os do grupo sudanês que haviam sofrido influência da cultura árabe. 

Os árabes como vocês sabem, comerciavam no norte da África, nas costas do 

Mediterrâneo; suas caravanas iam e vinham desde o oceano Atlântico até o oceano 

Índico, atravessando o deserto do Saara e o valo do rio Nilo. 

 

Tais excertos e imagens, apresentados ao longo do subitem 1.2.1, possibilitam-nos a 

inferir que os jogos de embates, dos livros didáticos da década de 1970, não recebem sentido 

do discurso, no entanto, é inteiramente construído pelo discurso, o qual é permeado por relações 

de poder, por tensões que potencializam, no caso das memórias ditas “oficiais” no livro didático 

de História, o simulacro da naturalização e da banalização das relações raciais. 

Essa banalização, ao longo das décadas de 1970; 1980; 1990, impossibilita os afro-

brasileiros a compreender e a observar, de maneira crítica, as conjunturas de forte de 

desigualdade hierárquica. Essa desigualdade engendra, segundo Guimarães (2004), uma 

combinação de discriminação, tendo como base os estereótipos mais irracionais, juntamente 

com as desigualdades sociais de caráter extremo que legitima e favorece a invisibilidade de sua 

natureza perversa. Guimarães (2004, p. 13) ressalta que “ a discriminação em nosso país vem 

sempre acompanhada pela arbitrariedade e pela violência aos mais elementares do direito da 

cidadania”. 

Situo o coenunciador que, na parte II do capitulo I, será abordada a educação angolana 

no contexto colonial e pós-independência. 
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PARTE II  

 

 

 EDUCAÇÃO ANGOLANA NO CONTEXTO 

COLONIAL E PÓS-INDEPENDÊNCIA 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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1.3 Repertório ideológico-cultural e político da educação angolana no contexto 

colonial e pós-independência. 

 
O ato de “educar” perfila, ao longo da História da humanidade, as dimensões cultural, 

ideológica e política. Tais dimensões se aglutinam no processo de individuação do 

ator social. Logo, “educar” é um aparato/instrumento que simboliza poder para quem 

fornece as diretrizes e seleciona os conteúdos, que devem ser apreendidos, e, por outro 

lado, submissão para quem recebe, inconscientemente, de maneira acrítica, em virtude 

não só da ausência de competências, mas também da manipulação dos fatos, para que 

o indivíduo não compreenda a totalidade e sim fragmentos do cenário que se configura 

e reconfigura. (COMENTÁRIOS MEUS) 

 

Em Angola, o ato de “educar”, de acordo com Vieira (2007, p.21), foi 

“instrumentalizado, primeiro no contexto colonial, e, posteriormente, no período pós-

independência, para se tentar homogeneizar a sociedade angolana”. Tendo como base essa 

problemática: o processo de homogeneização da sociedade angolana, será abordado, na segunda 

parte do capítulo I, o papel da educação angolana na época colonial e pós-independência, com 

o propósito de descortinar tanto o papel dos livros didáticos, quanto às consequências da 

primeira e da segunda reforma no cenário educacional contemporâneo. 

Sendo assim, a segunda parte do capítulo I será dividida nos seguintes subitens: 1.3.1 O 

ato de “educar” na sociedade angolana no período colonial; 1.3.2 A transição do ato de 

“educar” não formal ao ensino oficial; 1.3.3 Sociedade colonial (1961-1975): Contradições e 

mistificações do processo de colonização de Angola;1.3.4. Jogos de Espelhos na Pós-

Independência: Educação vis a vis poder na República popular de Angola, com fulcro na 

construção de um Estado Nação; 1.3.5 Efeitos da dimensão ideológica da educação e da 

formação discursiva dos fascículos de História no mundo figurativo do ator social angolano; 

1.3.5.1 A experiência de ser angolano na sociedade contemporânea 

 

1.3.1 O ato de “educar” na sociedade angolana no período colonial 
 

A maior parte da educação é informal, sendo adquirida pelos pais através do exemplo 

e do comportamento dos membros mais velhos da sociedade. Em circunstâncias 

normais ela emerge naturalmente, eleva-se do ambiente; o processo de aprendizagem 

relaciona-se diretamente com o sistema produtivo social. Entre os Bemba do que hoje 

é a Rodésia do Norte, as crianças de 6 anos podiam chamar pelos seus nomes e sem 

nenhuma hesitação sessenta espécies de árvores, mas não sabiam quase nada acerca 

de flores ornamentais (RODNEY 1975, p.345) 

 

O autor esclarece que a ausência de conhecimento sobre as flores ornamentais é 

decorrente pelo fato de que “[..] o conhecimento das árvores era uma necessidade imposta pelo 

ambiente da agricultura do ‘corte e queima’ e por uma situação em que numerosas necessidades 
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familiares eram satisfeitas por produtos agrícolas. As flores, porém, não interessavam à 

sobrevivência”. (RODNEY 1975, p. 345)  

Ao pontuar o cenário da educação informal, a intenção é despertar em meu coenunciador 

que o ato de “educar não formal” foi empregado há muitos anos na África pré-colonial como 

um sistema atrelado ao modo/maneira de vida das populações autóctones - gerador de uma 

identidade cultural, valores, usos, tradições e costumes -, e para sua respectiva sobrevivência. 

Nóvoa (1987, p.415 apud VIEIRA 2007, p.32) enfatiza que esse ato de educar: 

 

[..] visava a transmissão de geração em geração, os contos, os valores culturais e as 

próprias experiências de vida através da tradição oral. Em suma, essa forma de 

educação, como em outras sociedades que tiveram um aparecimento tardio da escrita, 

também já  se praticava em Angola e não foi produto da colonização europeia, porque 

a transmissão de valores de uma geração para outra é uma forma de existência dos 

povos, pois “ uma das tarefas fundamentais de todas as sociedades humanas 

organizadas é a transmissão, de geração em geração, de um modo coletivo de ver e de 

compreender o mundo, é a reprodução de normas sociais através das quais, os homens 

dão forma à sua existência.  
 

Esse repertório, subjacente ao ato de “educar”, impele-nos a recusar o arquétipo do 

colonizador, como um “déspota esclarecido”, responsável por implementar o ato de “educar” 

entre os angolanos, com o intuito de civilizá-los e, assim, retirar-lhes do obscurantismo. Esse 

arquétipo, que perpassa o inconsciente coletivo ocidental, engendra, conforme Vieira (2007, 

p.33), uma imagem de que “ a cultura dos africanos era “atrasada” e, por isso, assimilaram 

voluntariamente uma cultura “civilizada”, moderna e superior a sua (dos africanos), ao mesmo 

tempo que sustenta a ideia da colonização como uma missão civilizadora para os africanos”. O 

autor pontua que: 

[..] as ideias veiculadas pelo pensamento colonial, o africano passou a ser um 

indivíduo “coisificado” e a colonização a que esteve sujeito reduziu aos olhos do 

colonizador, a um mero objeto e as diferenças culturais e de “raça” originaram 

estereótipos tais como a sua pretensa “inferioridade” e a um conjunto de comentários 

nada abonatórios, várias vezes veiculados pelos colonialistas. (VIEIRA 2007, p.33) 

 

Em relação a esses comentários, Margarido (1980, p. 22) comenta que: 

 

A multiplicação de comentários negativos e francamente racistas a propósito dos 

africanos, fosse onde fosse, não traduz nenhuma relação com a realidade dos grupos. 

[..] Só aviltando o outro, recusando-lhe a figura humana, é que a colonização pode 

instalar-se e manter intacta a sua determinação. Não sem mal: a menor infracção do 

colonizado permite um duplo movimento: repressão, para manter os colonizados no 

seu lugar, e a interrogação: mas porque é que estes negros, estes pretos, não 

compreendem quer aquilo que fazemos é para seu [deles] bem? 

  

Destarte, os colonizadores enalteciam a pseudo superioridade tanto racial, quanto 

cultural, visto que enxergava o Outro, o africano, como um indivíduo inferior em sua dimensão 
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cognitiva e cultural. Esse olhar desqualificava o angolano em sua prática social diária, já que, 

de acordo com Vieira (2007, p. 34), a função era “desacreditar o africano e todas as suas ações, 

modos e estilos de vida para assim desumanizar e melhor o explorar”.  Nas palavras de Serra 

(1998, p. 15), “essa desqualificação da historicidade do Outro é, muitas vezes, fortemente 

parasitada pela desumanização intencional, pela inferiorização declarada. Por outras palavras, 

recusamos ao Outro o direito à alteridade e à dignidade”. 

Observa-se, nesse cenário, que a recusa do colonizador a aceitar o Outro está ancorada 

na prática etnocêntrica, baseada na premissa da diferença, ou seja, tudo que era distinto aos 

olhos do colonizador era considerado inferior pelo mero fato de ser diferente.  Bernardi (apud 

ROWLAND 1987, p.10) pontua que o etnocentrismo é: 

 

[..] é uma doença cultural que ataca a faculdade de discernimento e o comportamento 

em face de outras culturas diferentes da própria e leva, necessariamente, ao 

preconceito cultural e social. A cultura de pertença surge de fato ligada a termos de 

comparação mais ou menos censuráveis [..], é rude, bárbaro, incivil, aquilo que é 

praticado pelos outros, é sempre bom aquilo que cada um pratica de acordo com a 

educação que lhe é própria. 

 

A respeito do etnocentrismo, Vieira (2007, p. 42), por meio de um olhar cuidadoso 

acerca do cenário e do repertório cultural-ideológico que se instaurou na época colonial, 

comenta que: 

Em muitos casos foi com uma certa miopia cultural que os colonialistas se referiram 

aos povos africanos como objetos da sua “descoberta”, considerando-os como um 

povo a civilizar e não como povos diferentes cuja forma de vida baseava-se nos seus 

valores culturais e não numa pretensa inferioridade cognitiva como muitos pensavam, 

esquecendo em muitos casos que o tal “atraso” muitas vezes propalado, em grande 

parte, foi produto do próprio colonizador ao não respeitar e reconhecer a diversidade 

dos povos colonizados dizimando culturas, modos de vida e reduzindo a escravos uma 

infinidade de homens, mulheres e crianças tiradas à força das suas terras e desterradas 

para outros mundos. 

 

Em relação à educação e à escolarização do angolano, a miopia cultural e atitude do 

colonialista, guiadas pelo princípio do etnocentrismo, apresentam-nos um cenário educacional 

movediço e ancorado em uma dimensão ideológica. Esta dimensão dar-nos-á subsídios para 

abordar, por meio de uma perspectiva sincrônica e diacrônica dos fatos, as consequências não 

só no processo de interação dos angolanos, como também no processo de transição da educação 

não formal para educação oficial. 
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1.3.2 A transição do ato de “educar” não formal ao ensino oficial. 

 

 

[..] durante vários séculos da colonização portuguesa em Angola, o ensino esteve sob 

a responsabilidade das missões religiosas, sendo o ensino laico reduzido e praticado 

por algumas instituições não oficiais. (VIEIRA 2007, p. 43) 

 

Nesse cenário, observa-se que o ensino, praticado pelas missões religiosas, ultrapassava 

as competências básicas relacionada à escrita, à leitura e ao ato de contar, uma vez que 

aglutinava pressupostos básicos da religião cristã. Tais pressupostos contrapunham os valores 

da religiosidade dos povos nativos angolanos que, observada por uma perspectiva etnocentrista, 

era considerada como pagã. O missionário Henderson (1990, p. 29) pontua que: 

 
Quando missionários chegaram a Angola, por volta de 1870, não se aperceberam de 

que iriam implantar a igreja num solo religiosamente muito rico. Eles classificaram a 

religião tradicional africana como superstição, visto não conter os princípios 

elementares da religião ocidental, ou seja, princípios doutrinários, uma estrutura 

eclesiástica e Escritura. Contudo, à medida que os missionários iam aprendendo as 

línguas do povo no seio do qual trabalhavam, foram levados a contatar diretamente 

com o universo da religião africana. 

 

Vieira (2007) alerta-nos que o ensino missionário não era só praticado pelas missões 

católicas, já que, com o decorrer do tempo, foram instaladas algumas missões protestantes11 

com a finalidade de ensinar as competências básicas (ler e escrever) às populações autóctones. 

Nas palavras de Azevedo (1958, p. 111), o papel da educação missionária frisava que “o 

dualismo da ação religiosa e da instrução encontra-se tão intimamente ligado que é mesmo 

difícil distinguir entre uma e outra. Nos primeiros contatos com os povos indígenas, os êxitos 

da missionação são igualmente êxitos educativos” 

 Neto (2000, p. 05) esclarece que as diferentes confissões religiosas realizaram: 

[..] desde o início uma “partilha” de zonas de influência. Assim, em Angola, de cerca 

de 1880 até cerca de 1965, os Baptistas trabalharam exclusivamente entre os povos da 

língua kikongo, os Metodistas concentraram-se na região entre Luanda e Malanje 

(língua Kimbundu) e diversas igrejas congregacionais dos Estados Unidos da América 

e a igreja Unida do Canadá implantaram-se na região do centro-sul de Angola (de 

língua umbundu). Outras, de menor expressão, trabalhavam no sul e no leste. Nas 

respectivas zonas, foram criados centros educacionais importantes, como o Quéssua 

(Malanje) e o Dôndi (Huambo), incluindo tipografias próprias com edições em 

Português e nas línguas regionalmente dominantes. 

 

 

                                                           
11 De acordo do Henderson (1990, p. 56), a primeira missão protestante chegou em S. Salvador em 1879 e quando a hierarquia católica teve 

conhecimento de que os protestantes se estavam a instalar em S. Salvador, em 1879, no ano seguinte o bispo D. José Neto enviou três padres 
seculares – Antônio José de Souza Barroso, Sebastião José Pereira e Joaquim de Anunciação Folga (..) com o objetivo de erigirem uma missão 

permanente na capital do reino do Congo. 
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Neto (2000, p.05) pontua que a educação missionária contribuiu em parte para: 

[..] o reforço de uma “consciência étnica” abrangente integrando subgrupos com 

percursos históricos diferentes, mas da mesma área linguística. Simultaneamente, essa 

ação acentuou fronteiras regionais (e culturais) entre as diferentes elites emergindo 

entre os colonizados, com reflexos nas contradições políticas durante e após a luta de 

libertação angolana. 

 

A respeito da educação laica, pode-se dizer que era, no início do século XIX, restrita a 

europeus abastados e a uma burguesia africana, radicada em Luanda, que detinha os meios 

necessários para frequentar as instituições privadas no território. Tal cenário principia-se a 

mudar com o surgimento do ensino oficial em meados do século XIX, por meio do decreto 

assinado por Joaquim Falcão em 1845. Vieira (2007, p.45) pondera que esse decreto é: 

 
[..] por Ávila de Azevedo como o prenúncio de abertura dos “primeiros alicerces da 

escola pública no ultramar e, muito especialmente, em África” (1953, p.124). Com 

essa legislação, o ensino oficial começou aos poucos a fazer parte da realidade 

angolana, mas se tivermos em conta a data da chegada dos portugueses à foz do rio 

Zaire (1482) e a preocupação deste com as questões do ensino (1845), passaram-se 

mais de 3 séculos para que se pensasse na implementação de um sistema de ensino 

público, o que não deixa de ser chocante para um colonialismo que apregoava ter 

civilizado os chamados “povos bárbaros”. 

 

É necessário chamar a atenção de meu leitor que embora houvesse um ensino oficial em 

Angola, o cenário da maior parte da população africana não se alterou, porque uma grande parte 

do contingente populacional autóctone continuava sem acesso à escola. Concernente a esse 

cenário educacional, Santos (1970, p.p.121/122) afirma que: 

 
[..] o decreto de 1845 procurou dar satisfação às exigências da população civilizada. 

Procurou igualmente fixar a responsabilidade do Estado no campo educativo e 

organizou o ensino em dois graus, o elementar e o principal. Além destas escolas, já 

próprias das populações evoluídas, não deixava de admitir a hipótese de haver escolas 

rudimentares que só em teoria poderiam viver, pois as condições eram-lhes 

francamente desfavoráveis. 

 

Além disso, o negro africano era enquadrado na categoria social “indígena” pela 

terminologia da época colonial, o que dificultava usufruir os benefícios do ensino oficial. 

Segundo Fituni (1985, p.55), os indígenas correspondem aos: 

 

[..] nativos da raça negra e os seus descendentes, nascidos ou que habitassem 

permanentemente em Angola, que não tivessem nessa altura um nível de formação ou 

experiência pessoal ou social, considerada necessária no quadro da aplicação do 

Direito Público e Privado a cidadãos portugueses. Levava-se em consideração a raça, 

a origem, o local de nascimento e moradia, mas o principal traço de distinção entre 

assimilado e indígena fazia-se na esfera da cultura. Para conseguir o estatuto de 

“assimilado” e obter o direito de cidadão, o nativo tinha de atingir os 18 anos de idade, 

falar corretamente em português, ter uma profissão ou ocupação que lhe garantisse a 

si e aos seus familiares o mínimo necessário para viver, “comportar-se de forma 
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digna”, possuir um determinado nível de formação e cultura dentro dos padrões 

portugueses e cumprir obrigatoriamente o serviço militar. 

 

Logo, o colonialismo português engendrou um distanciamento entre assimilados e o 

restante dos nativos colonizados, chegando a provocar, segundo Neto (2014, p. 170), “um 

dramático complexo de inferioridade, que levava a uma progressiva sensação de nativo sem 

pátria”. Essa percepção de nativo sem pátria decorre, de acordo Fituni (1985, p. 56), do fato de 

que: 

[..] os estudantes, obrigados, a assimilar a cultura portuguesa, eram compelidos a fazer 

os seus estudos universitários na metrópole. Aliás, nos raros liceus12 existentes nas 

colônias, somente uma pequena minoria de africanos podiam prosseguir os seus 

estudos. O ensino primário especial ministrado aos indígenas estava totalmente 

entregue às missões católicas que colaboravam com as autoridades na ignóbil tarefa 

de destruir os fundamentos da cultura tradicional em proveito da aprendizagem da 

língua portuguesa e da obediência às autoridades portuguesas. As organizações que 

procuravam defender os interesses dos intelectuais africanos ou o desabrochar das 

culturas africanas eram absolutamente proibidas. 

 

Observam-se, nesse contexto, que as categorias sociais: assimilados vis a vis indígenas 

visavam justificar, nas palavras de Neto (2014, p.1700, “a necessidade de um povoamento 

europeu branco em Angola para dirigir e orientar, salvaguardando os interesses portugueses no 

território”. A autora enfatiza que a assimilação é “ uma retórica da premissa da colonização, ou 

seja: moldar o outro de tal maneira que possa melhor dominá-lo, anulando-o, ideologicamente.  

Serrano (1991:1992, p.15) complementa a linha argumentativa de Neto (2014), 

ponderando que o discurso era: 

 

[..] calcado naquilo que se refere ao conhecimento do outro, que evidencia uma 

inequívoca relação de dominação/subordinação. Esse discurso aparece algumas vezes 

sistematizado em relação ao conhecimento do outro, outras vezes manifesto de uma 

forma empírica, espontânea e circunstancial no contexto das relações existentes entre 

grupos diferentes. Por outro lado, as próprias necessidades que advém de um contato 

entre civilizações diferentes conduzem a que se expresse num discurso o 

conhecimento do outro, para melhor gestão dessas relações de dominação. 

Dependendo dos grupos que estão em contato com as sociedades autóctones, temos 

diferentes formas pelas quais esse discurso se expressa, seja sob o aspecto do 

conhecimento econômico, jurídico, da ordem simbólica e religiosa, seja mesmo sob o 

aspecto do conhecimento da organização social e política desses povos. No entanto, 

todos esses discursos parecem ter um denominador comum, uma máxima que se pode 

resumir da seguinte maneira: existe uma inclusão do conhecimento sobre o outro e 

simultaneamente uma exclusão ideológica desse mesmo outro. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
12 Segundo Vieira (2007, p.48) ressalta que “desde a assinatura do decreto de José Falcão em 1845 até ao surgimento do 1º liceu passaram-se 

74 anos para que surgisse em toda a província de Angola o ensino secundário oficial”. 
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A categoria assimilado, apesar de ser criada pelo colonizador para o benefício do 

colonizado assimilado, não ultrapassava a classe menos favorecida, posto que “todas as leis 

coloniais asseguravam sem exceção a impossibilidade social dos nativos”. Para romper esse 

cenário, o nativo, de acordo com Mondaine (1969, p.47), deveria ser capaz de: 

 

Saber ler, escrever e falar corretamente; 

Ter meios suficientes para sustentar a família; 

Ter bom comportamento; 

Ter necessária educação, e hábitos individuais e sociais de modo a poder viver sob a 

lei pública e privada portuguesa e 

Fazer um requerimento à autoridade administrativa da área que o levará ao governador 

do distrito para ser aprovado. 

 

Neto (2014, p. 171) alerta ao coenunciador que: 

 

Se um nativo conseguisse vencer as insuportáveis barreiras culturais e obtivesse o 

status de assimilado, enfrentava barreiras econômicas adicionais, pois a condição de 

assimilado não concebia ao nativo o direito de igualdade salarial com um colonizador, 

pela execução de um mesmo trabalho. Os salários dos nativos eram tão baixos que 

não era possível manter os filhos na escola. Os pais não tinham condições de pagar a 

educação dos mesmos além da quarta série. O valor cobrado na educação das crianças 

era obrigatório para todos, e sem educação pouca esperança havia de romper o círculo 

vicioso da pobreza que submergia a vida dos nativos em angola. 

 

A autora salienta que: 

 
[..] a percentagem de nativos que oficialmente atingiram o status de assimilados era 

menor que 1%. Mais importante ainda, quando os nativos eram tidos na categoria de 

assimilados, a atitude da maior parte dos colonizadores portugueses em relação a eles, 

continuava refletindo as ideias da sociedade colonizadora portuguesa. (NETO 2014, 

p.171) 

 

Acerca da reprodução e a manutenção do imaginário cultural das ideias da sociedade 

colonizadora portuguesa, Bernder (1980, p.301) remete-nos ao discurso: 

 

[..] as ideias odiosas do antigo alto-comissário de Angola, Vicente Ferreira, o qual 

afirmava que os chamados indígenas civilizados, não passavam, em regra de 

arremedos grotescos de homens brancos com uma mentalidade do primitivo, mal 

encoberta pelo fraseado, gesto e indumentária copiados do europeu. 

 

A perpetuação desse imaginário, ao longo do tempo, fomenta a superioridade do Outro 

– branco – no momento que se estabelece um embate de alteridade, de reivindicações de direitos 

e deveres em uma sociedade desigual que, ao mesmo tempo, que coisifica o negro, enaltece o 

branco, criando uma esfera, onde os colonizadores portugueses em Angola, segundo Neto 

(2014, p.171), raramente precisavam: 

[..] de recorrer a formas explícitas ou legalistas de discriminação racial, porque o 

próprio sistema colonial português era discriminatório e impedia os nativos de 
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participarem como iguais, nas instituições sociais, econômicas e políticas de seu 

próprio país. 

Nem as reformas de setembro de 1961 que aboliram o indigenato e outra legislação 

repressiva, nem o suposto aumento do número de alunos primários durante a década 

de 1960-1970, amenizaram as duras condições a afligir a vida dos nativos de Angola. 

As reformas de 1961 e dos anos seguintes estimularam os angolanos a lutar pela 

liberdade, mas os angolanos ainda não tinham os meios suficientes para competir com 

igualdade, com os brancos. Assim, as rígidas divisões de classe em Angola serviram 

de divisões raciais efetivas, estimulando também o tribalismo entre os grupos. 

 

Com o fulcro em descortinar as relações de poder que mantêm as rígidas divisões de 

classe, serão discutidos, no próximo subitem, os porquês da não aplicabilidade da reforma de 

1961, as contradições e as mistificações da colonização em Angola no ínterim de 1961-1975. 

 

1.3.3 Sociedade colonial (1961-1975): Contradições e mistificações do processo 

de colonização de Angola 

 

Para legitimar a política portuguesa, numa época em que a velha ideologia se ia 

esboroando (por convicção ou por estratégia), não bastava falar de direitos históricos, 

era preciso negar o próprio facto da violência da exploração colonial. E interveio 

muito a propósito o lusotropicalismo13: o Português não explorou, “integrou-se” nos 

trópicos; não violentou, “criou mundos”, “encheu de “afectividades” as relações com 

os indígenas etc. Mas ao lusotropicalismo de Freyre foram acrescentados alguns 

condimentos, para adequar o paladar salazarista. (NETO 1997, p. 16/17) 

 

Na década de 1960, o termo “ lusitanidade” e “portugalidade” eram símbolos, preferidos 

pelos colonizadores portugueses, posto que o lusotropicalismo, de acordo com Neto (1997, p. 

17), não deixava de: 

 

[..] remeter para o paradigma brasileiro com risco da independência como meta final 

“da integração portuguesa nos trópicos”. Por outro lado, face à afirmação dos 

nacionalismos nas colônias africanas, era preciso insistir na “portugalização” das 

populações, mais do que exaltar um patrimônio comum a portugueses, brasileiros e 

africanos. Portugal e Brasil não defendiam os mesmos interesses na política 

internacional (cf SARAIVA 1996) 

Assim, nomeadamente em Angola, oficializaram-se “cursos de portugalidade” para 

estudantes selecionados (organizados pela “Mocidade Portuguesa”, com direito a 

viagem a Portugal para os melhores classificados) e aulas de “Portugalidade” 

constavam também no currículo da formação de professores (FERRONHA 1969). 

Mas é bom lembrar que até meados da década de 1960 as taxas de escolaridade eram 

ínfimas e a “portugalização” através da escola só atingiu uma estreita faixa dos 

colonizados. 

 

                                                           
13 Neto (1997, p. 05) esclarece que o lusotropicalismo pretendeu ” ser uma teoria interpretativa referida especificamente às relações dos 
portugueses com os povos de áreas tropicais; mesmo a mestiçagem é vista pelo olhar lusotropicalista essencialmente como demonstrativa da 

particular adaptabilidade do “ibérico” e sobretudo do “luso” aos Trópicos (natureza e homem) que ele vai ‘fecundar’, ‘domesticar’, ‘civilizar’, 

enquanto se reveste da melanina protetora, ‘amorenando-se’. O lusotropicalismo não quis explicar ‘a mestiçagem’ das Antilhas, das ilhas 
africanas do Índico ou da colônia do Cabo (jamais colonizadas pelos portugueses); ele só quis analisar o que convinha à sua tese de fundo, que 

é indissociável da expansão portuguesa no mundo”.  
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Em 1961, com a eclosão da revolta armada, em Angola, quebrou-se o silêncio público 

acerca da política colonial. Nessa década 1960, o pensamento colonial de integração impôs-se 

de maneira plena no discurso e na governança. Marcello Caetano, Ministro das Colônias em 

1944, retratava o cenário africano, a saber: 

 

[..] os territórios africanos, sobretudo, situados num continente desolado e 

despovoado, em fase primitiva de economia e civilização, habitados por tribos na 

idade da pedra, não podiam ser governados pelas leis que séculos de elaboração 

haviam ajustado à vida da população do Portugal europeu e segundo as instituições 

que nesse mesmo período tinham evoluído ao sabor das necessidades e das 

circunstâncias da cultura europeia. E a consagração do indigenato correspondia à 

realidade de existência de culturas diferentes, com diferentes hábitos de vida e 

diferentes leis, e ao espírito de respeito das culturais nativas. (CAETANO 1951 apud 

NETO 1997, p. 17) 

 

Até a Segunda Guerra Mundial, os adeptos do pensamento integracionista não lograram 

êxito e tiveram pouca representatividade. Ademais, a mestiçagem era quase sempre considerada 

indesejável e o próprio Gilberto Freyre era ignorado. Em contrapartida, com o desenrolar da II 

Guerra Mundial, o território angolano sofreu influencias exteriores que criaram condições 

favoráveis ao desenvolvimento de uma consciência política e do nacionalismo angolano. 

Davidson (1978, p. 218) comenta que: 

 

Milhares de africanos tinham lutado com os exércitos aliados contra as ditaduras 

racistas da Alemanha nazi e da Itália fascista (..) Esses ex-combatentes regressaram 

às respectivas colônias e juntaram as suas vozes ao coro crescente de protesto político 

contra o domínio colonial, que era também domínio racista. Milhares de homens e 

mulheres jovens que também tinham recebido as bases de uma educação moderna, 

especialmente na África ocidental, juntavam-se agora às fileiras da luta política. 

Começando por ser uma ideia de poucos, o nacionalismo africano tornou-se uma 

causa popular. 

 

 É relevante situar, o meu leitor, que o “boom” do nacionalismo angolano surgiu na 

década de 1950, por meio da criação de diversos partidos políticos: União dos Povos do Norte 

de Angola (UPNA) em 1954, posteriormente, transformada em União dos Povos de Angola 

(UPA) e, por fim, torna-se, em 1962, Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA). E 

também foram criados o Movimento para a Independência de Angola (MIA), o Movimento de 

Libertação Nacional de Angola (MLNA), o Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola 

(PLUUA) – fundado em 1953. Segundo Vieira (2007, p. 62), o manifesto deste partido “incitava 

os angolanos a unirem-se, organizaram-se e a lutar”. Em 1955, foi fundado o Partido Comunista 

Angolano por Viriato da Cruz, Antônio Jacinto, Ilídio Alves Machado e Mário Antônio de 

Oliveira dentre outros. Vieira (2007) pontua que esses três partidos:  MIA, MLNA e o PLUUA 
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se associaram, em 10 de dezembro de 1956, ao Movimento Popular de Libertação de Angola 

(MPLA). 

Em relação ao cenário educativo, Pacheco (1996, p. 214) descreve que: 

 

[..] em 1960 apenas 3% da população africana era escolarizada. O ensino profissional 

elementar contava com menos de 500 alunos africanos e a Escola Normal para 

monitores tinha aproximadamente 300 alunos. Os filhos de africanos que conseguiam 

inscrever-se na universidade em Portugal eram raros, pertencendo a grupos 

econômicos mais favorecidos. 

 

Em virtude desse cenário caótico, em 4 de fevereiro de 1961, alguns nacionalistas deram 

início a uma ação contra as cadeias colonialistas na cidade de Luanda, em outras palavras, o 

início da luta armada em Angola. Acerca desse acontecimento, Davidson (1974, p.242) comenta 

que: 

A 4 de fevereiro, reunida antes da alvorada, uma grande multidão de africanos dos 

musseques [bairros de lata] de Luanda atacou a prisão de São Paulo, desta cidade. 

Parece que o seu objetivo principal era a libertação dos presos políticos, antes de os 

portugueses poderem embarca-los para fora do país ou executá-los. Armados de 

mocas e navalhas, os atacantes foram rechaçados pela polícia armada. Diz-se que sete 

portugueses e quarenta africanos morreram naquele primeiro dia. 

 

A resposta dos portugueses ao ataque foi brutal, conforme descreve Davidson (1974, p. 

242): 

Seguiu-se a catástrofe. Defendidos pela polícia, os brancos de Luanda vingaram-se. 

Foram aos musseques e começaram a matar africanos. Não se sabe quantos mataram 

nesses dias de fevereiro. Uma testemunha ocular que saiu de Luanda disse ter contado 

quarenta e nove cadáveres de africanos. A revista Time de 24 de fevereiro escreveu 

que um motorista de Luanda viu cinco camiões carregados de cadáveres que foram 

levados para um enterro em massa no mato. 

 

Após um mês do acontecimento de 4 de fevereiro em Luanda, no Norte de Angola, 

sobretudo a região do Uíge, foi desencadeada, no dia 15 de março, uma revolta contra os 

fazendeiros de café pelos membros da União dos Povos de Angola. Foram mortos, nessa ação, 

civis, mulheres e crianças entre a população europeia e africana. Vieira (2007, p. 66) frisa que 

“ a população africana morta nesta ação era acusada, segundo os autores da revolta, de estar 

aliada aos portugueses e, por isso, considerada traidora”. Nas palavras de Davidson (1974, 

p.248), o quadro demonstra que: 

 

[..] esses rebeldes (..) também atacaram civis, assinaram e mutilaram homens, 

mulheres e crianças, europeus, num total não bem conhecido ao certo, mas, 

provavelmente, à volta de trezentos. E mais ainda: empenharam-se com igual 

barbaridade na guerra civil. Atacaram com a mesma selvajaria “assimilados”, pretos 

ou mulatos, que consideravam, evidentemente, como agentes dos portugueses. 
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A repercussão do dia 15 de março foi além das fronteiras portuguesas e alterou a 

situação política em Angola, marcando o princípio do desmoronamento do império. Antunes 

(1980) nos diz que: 

[..] a insurreição desencadeada pela UPA no Norte de Angola, com a cobertura do 

Congo e o discreto estímulo dos Estados Unidos, provocou o massacre de dois mil 

colonos. Salazar correu à televisão e ordenou: “Para Angola, rapidamente e em força!” 

O exército foi e as retaliações somaram rapidamente vinte mil mortos. 

 

Na área da educação, de acordo com Med14 (1981, p. 04), “foram introduzidas algumas 

mudanças, até certo ponto significativas, pois com “o início da luta armada, os colonialistas 

foram forçados a alargar a rede de escolas primárias e a criar escolas secundárias nas cidades e 

mesmo uma Universidade”.  Silva (1994, p. 104) corrobora as palavras de Med (1981), ao 

ponderar que: 

 

Na sequência de alterações no sistema de exploração colonial, e de forma mais 

acentuada a partir da revolta anticolonial de 1961 e da guerra de guerrilha que se lhe 

seguiu, as autoridades coloniais puseram em prática, nos anos 60 e 70, uma política 

de transformações da realidade social angolana. 

 

É oportuno pontuar que tal atitude tinha como objetivo: legitimar o colonialismo, diante 

da circunstância que se vivenciava em Angola e mostrar, segundo Vieira (2007, p.69), “ uma 

face diferente, cativar apoios, fundamentalmente em nível externo, e construir o mito da 

unidade nacional em torno de Portugal uno e indivisível”. Para que esse mito pudesse se 

espalhar no imaginário cultural do ator social angolano, por meio de seu inconsciente coletivo, 

foi necessário criar, por meio do sistema educativo, a ideia da unidade em torno de um Portugal 

do Minho a Timor. Essa ideia consubstancia-se, conforme Stoer e Cortesão (1998, p. 59), por 

meio dos: 

 

[..] currículos, dos professores, dos materiais escolares, o processo educativo foi uma 

das vias a que se recorreu, numa tentativa de despertar/desenvolver o sentimento de 

pertença a esse todo tão disperso e diverso, mas a que se procurava atribuir uma 

homogeneidade construída, numa situação, afinal, de interculturalidade invertida. 

 

Destarte, o sistema colonial tinha a intenção de integrar/aglutinar as subjetividades no 

âmbito escolar, com a finalidade de “ proporcionar cidadania por meio da escolarização” 

(STOER e CORTESÃO 1999, p. 89).  Vieira (2007, p.72) vem de encontro a assertiva de Stoer 

e Cortesão (1998), ao mencionar que: 

[..] a cidadania proporcionada aos angolanos seria a portuguesa e não a angolana, com 

todos os resíduos de discriminação e exclusão, tendo em conta que, para os 

                                                           
14 In: A reformulação do sistema de educação e ensino na república popular de Angola e as suas perspectivas, 1981. 
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colonialistas, a heterogeneidade cultural por eles reconhecida devia consubstanciar-se 

na anulação dos valores da cultura angolana e da sua identidade. 

 

Retomando o contexto de expansão do ensino, Silva (1994, p. 111), nos conta que “ a 

expansão e a diversificação do sistema de ensino na sociedade central é uma verdadeira invasão 

de escolas elementares nas sociedades rurais”. Vieira (2007, p. 69) enfatiza que essa expansão 

correspondia: 

[..] aos interesses econômicos do colonialismo, no sentido de criar uma mão de obra 

qualificada para o mercado de trabalho. Visava também formar quadros superiores ao 

nível da burguesia colonial, na medida em que a educação tinha uma função especial: 

expandir a ideologia colonial por forma a reproduzir a classe dirigente no seio da 

referida burguesia. 

 

Para atingir esse objetivo, observa-se, no cenário político - período inferior a seis meses 

da repercussão do acontecimento de 15 de março de 1961, a revogação por parte do Governo, 

conforme Henderson (1999, p.338), “ do Estatuto dos Indígenas (Decreto-lei 39.666 de 20 de 

maio de 1954)15, abolindo assim, legalmente, a distinção que se fazia entre ‘civilizado’ e não 

civilizado’ ou indígena”. Vieira (2007, p. 70) reforça que a ideia cidadania oferecida ao 

angolano seria portuguesa; não, angolana, ao sinalizar que: 

 

A partir desse decreto todos os angolanos passaram a ser considerados por lei, 

“cidadãos portugueses”. Mas, isto não implicava uma igualdade racial ou cultural, 

uma vez que por trás desta atitude continuava a subsistir o não reconhecimento da 

diversidade cultural do angolano, ao impingirem-lhe uma identidade e uma 

nacionalidade que historicamente não eram suas. 

 

Para mitigar esse repertório cultural de uma identidade una, indivisível à semelhança de 

Portugal, o discurso político, após 1961, estava ancorado em uma perspectiva humanista. Esse 

repertório discursivo salientava o papel que Portugal desempenhou nas colônias como defensor 

da heterogeneidade cultural e linguística dos povos africanos e também da dignidade humana. 

Adriano Moreira foi um dos percussores a articular o novo repertório discursivo, a saber: 

A mensagem com que, de súbito, iluminamos os Mundos até aos seus recantos mais 

longínquos proclamou ao mesmo tempo a igualdade de gênero humano e a dignidade 

do homem independentemente da sua cor, raça ou civilização, e impôs uma maneira 

de estar no Mundo em que o respeito pelas culturas alheias foi o traço característico 

que sempre prevaleceu. (apud CASTELO 1998, p. 62) 

 

É, nesse cenário, que as ideias, de Gilberto Freyre, a respeito da lusitanidade e 

portugalidade, serviram aos interesses de Portugal em África após a Guerra Mundial e foram, 

segundo Neto (1997, p. 02), “ bebidas e repetidas em vários tons, com maior ou menor 

convicção, nas décadas de sessenta e setenta”. Ferronha (1969, p.163) comenta algumas dessas 

                                                           
15 Silva (1994, p. 62) esclarece que o referido Estatuto é revogado pelo Decreto-Lei nº 43893 de 6 de setembro de 1961 
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convicções: “Portugal, apesar dos erros de alguns dos seus maus filhos, veio à África para 

formar uma comunidade luso-tropical, onde negros e brancos vivessem mais felizes. A ideia da 

multirracialidade já estava já no seu corpo, que era um mosaico de raças”. Tais convicções do 

discurso colonial foram, segundo Neto (1997, p.02), “ tão insistente, nos meios acadêmicos, na 

imprensa, na literatura, nas pregações religiosas, nos manuais escolares, na adulteração da 

História, nos lugares comuns, que ainda hoje se projeta nas afirmações de muitos ex-

colonizadores e ex-colonizados”. 

Dando continuidade ao percurso historiográfico, é mister situar o leitor que no dia 25 de 

abril de 1974 aconteceu a queda do regime ditatorial em Angola. Vieira (2007, p. 80), por meio 

de uma digressão dos fatos, elucida, ao coenunciador, que embora seja uma data histórica para 

o povo português: 

 

[...] julgamos que não deixa de ser uma referência histórica para os povos das antigas 

colônias sob domínio português. Sustentamos tal ideia por considerarmos que o 25 de 

abril, mais do que um produto histórico dos nacionalistas portugueses, teve sua gênese 

na luta armada que os nacionalistas africanos de Angola, Moçambique e Guiné Bissau 

impuseram ao colonialismo, criando uma situação favorável para a independência das 

ex-colônias de África e o fim da ditadura em Portugal. Assim, a guerra desencadeada 

nos territórios destes países criou premissas para que eclodisse o 25 de Abril e com 

eles se abrissem as portas para a independência dos ex-colônias. 

 

Davidson (1978, p. 223) pondera que essas guerras portuguesas foram: 

 

[..] extremamente dolorosas, mas por volta de 1970 a resistência africana começou em 

geral a ganhar vantagem. Essa resistência levou a grandes avanços políticos por parte 

dos africanos, assim como vitórias militares. Finalmente, o derrube da ditadura 

salazarista em abril de 1974 também veio por fim a estas guerras dolorosas e 

desastrosas para Portugal. 

 

E o autor traz, à tona, no processo de reconstituição da memória oficial do país, o papel 

dos movimentos nacionalistas africanos e do movimento das forças armadas portuguesas, 

envolvidos no processo político de 25 de abril, ao descrever que: 

 

[..] não só o poderio militar e capacidade política dos movimentos africanos de 

libertação nacional (MPLA em Angola [achamos por bem acrescentar a FNLA e a 

UNITA], PAIGG na Guiné e Cabo Verde e FRELIMO em Moçambique), como ainda 

a ação regeneradora e judiciosa dos oficiais do movimento das forças armadas e a 

reação patriótica de todos os portugueses que responderam positivamente às ideias de 

libertação nacional e mudança esclarecida. (DAVIDSON 1978, p.223) 

 

Vieira (2007) comenta que o processo político em Angola nunca foi pacífico, visto que 

os três movimentos – MPLA, FNLA e UNITA – estabeleceram embates à libertação de Angola 

e não lograram êxito no quesito de constituir e estabelecer uma plataforma de entendimento 

político que os agregasse/unisse na luta contra o seu inimigo em comum: o colonizador 
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português, mesmo que compartilhando, nas palavras de Carreira (1996, p. 70), o pressuposto 

de que: 

[..] a unidade era absolutamente necessária para evitar o fracionamento, o 

obscurantismo e as violentas disputas entre as Organizações Nacionalistas Angolanas, 

o que se atrasaria a luta de libertação e serviria os interesses do poder colonial. A 

unidade, naquela altura [1962], punha-se em relação à FNLA e ao MPLA, únicas 

organizações nacionalistas de Angola como tal reconhecida pela Organização de 

Unidade Africana. 

 

Em virtude dos desencontros entre os dois partidos: FNLA e MPLA, surge, em 1966, o 

partido da UNITA – União Nacional para Independência total de Angola.  Em 1974/1975, havia 

na cena política angolana os três movimentos nacionalistas, implantados nas principais cidades 

as suas respectivas delegações. Vieira (2007, p.82) ressalta que, nos movimentos nacionalistas, 

emergia “os antagonismos herdados do passado” e, por isso, os partidos/movimentos buscavam 

reerguer suas estruturas, por meio do apoio de suas bases políticas. Sendo assim, o FNLA tinha 

como objetivo dominar o Norte de Angola, da etnia Bakongo; a UNITA, o Sul, de maioria 

Ovimbundo e o MPLA, as populações de Luanda: Kwanza Norte, Malange, de origem 

Ambundo.  

Acerca desse processo de legitimação dos partidos e de embates entre os movimentos 

nacionalistas pela hegemonia de um espaço político, ancorado no dispositivo da etnicidade. 

Gonçalves (1999, pp.20/21) descreve que: 

 

[..] nas vésperas da independência, consumou-se a tripolarização, pela competição 

violenta entre estes três partidos de libertação recrutados com base étnica ou regional: 

os Quimbundos, os Bakongos e os Ovimbundo, culminando nas convulsões étnicas 

de 1975 antes da independência. 

 

Observa-se que, nesse quadro de negociações, Portugal, potência colonizadora, forneceu 

as diretrizes e estabeleceu uma plataforma política entre os três movimentos de libertação. Essa 

atitude culminou a assinatura dos Acordos do Alvor no dia 15 de janeiro de 1975, nos quais se 

estabeleceu, conforme Guerra (1994, p.419), “o acordo do MPLA, FNLA e UNITA e os termos 

e o calendário para o acesso de Angola à independência”. 

Em consequência desses acordos, o governo de transição, composto por ministros do 

Governo Português e dos três movimentos de Libertação, levou o país a independência em 11 

de novembro de 1975. Henderson (1990, p.387) nos conta que: 

 

A euforia sentida pelos angolanos, quando o Governo de transição tomou posse no 

dia 31 de janeiro de 1975, durou apenas três semanas. Os primeiros conflitos 

começaram a surgir em Luanda entre as forças do MPLA e da FNLA, no dia 1 de 

fevereiro, quando num musseque controlado pelo MPLA, um pequeno mal-entendido 

acabou num tiroteio entre guerrilheiros da FNLA e do MPLA. Registraram-se sete 
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mortes, entre as quais a de dois oficiais portugueses que se deslocaram ali para 

restaurar a ordem. 

 

É relevante frisar, ao coenunciador, que coexistia um clima de ódio entre os movimentos 

nacionalistas. Acerca desse sentimento, Bernder (1980, p.332) comenta que: 

 

O governo de transição, porém, ainda mal se instalara e já recomeçavam os conflitos 

mortíferos que tinham dominado as relações entre nacionalistas angolanos durante as 

duas últimas décadas. Nos primeiros anos, os seus ataques mútuos foram geralmente 

verbais, levados a cabo em línguas estrangeiras nas páginas de jornais e revistas 

internacionais; ocasionalmente, tinham entrado em conflito aberto no campo de luta 

em partes remotas da colônia. No entanto, logo que puderam empreender uma 

campanha aberta em busca de apoio, a insegurança, a desconfiança, os temores e ódio 

que tinham sido alimentados durante os longos anos de política subterrânea e de exílio 

ameaçaram submergir milhões de angolanos de todas as raças.  

 

Em relação à impotência do governo de transição para restaurar a paz, Bernder (1980, 

p.332) pontua que: 

[..] no fim de março de 1975, assinalou o começo do colapso da lei e da ordem em 

todo o país. Nos meses seguintes, tornou-se evidente que nem o Governo de transição 

nem as forças armadas portuguesas poderiam proteger a vida ou propriedade de 

quantos viviam no país. A maior parte dos angolanos não tinha para onde fugir, mas 

os brancos começaram cada vez mais a olhar para Portugal como o local de refúgio. 

 

Meyns (1984, 124) acrescenta que: 

 

A sangrenta guerra pelo poder em que se debateram os três movimentos de libertação 

em 1975, ainda antes da independência, acelerou o êxodo dos colonos portugueses. 

Para além disso, houve uma ampla internacionalização do conflito, no momento em 

que a União Soviética e Cuba intervieram ao lado do MPLA e a África do Sul e o 

Zaire enviaram tropas para apoiar a FNLA e a UNITA.  

 

Em 11 de novembro de 1975, Agostinho Neto proclamou diante da África e do mundo 

a independência de Angola, tornando-a em uma República Popular. Nesse cenário, o país estava 

dividido em três territórios: o Norte sob controle das tropas da FNLA, apoiadas por tropas 

Zairenses e mercenários; o Sul, das tropas da Unidas, apoiadas por Sul-africanos, enquanto o 

MPLA encontra-se na região de Luanda: Kwanza Sul e Malange. 

Nesse contexto, o país encontrava-se economicamente debilitado. Segundo Enders 

(1994, p. 121), “a maior parte das comunicações terrestres e, em particular o precioso caminho 

de ferro de Benguela, que liga ao mar as minas da província zairense do Shaba foram 

destruídas” e salienta que “ as sabotagens paralisaram a produção e as carências trouxeram para 

a cidade miséria e fome”. Após dois anos da independência, Neto (1976, p. 06) justifica aos 

atores sociais angolanos o apoio dos seus aliados, afirmando que: 

 

[..] o povo angolano procurou no mundo os seus aliados naturais, os países socialistas, 

os países anti-imperialistas em África, a classe operária e os trabalhadores de todo o 
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mundo. Eles deram o seu apoio moral e material, o seu apoio político, diplomático e 

militar. Já vencido o colonialismo português lançaram-se em Angola forças 

tenebrosas do imperialismo: os racistas sul-africanos, os zairenses, os mercenários, os 

maoístas, os fantoches da UNITA, da FNLA e da FLEC. 

 

Mais adiante, o autor reafirma: 

 

Mesmo neste momento crucial, nós não estivemos sozinhos, os nossos aliados naturais 

no campo internacional, os países socialistas e os países africanos anti-imperialistas 

enviaram-nos armas poderosas e combatentes internacionalistas para, juntos, 

repelirmos os invasores e libertar definitivamente a Pátria Angolana. Hoje temos a 

nossa República Popular de Angola, hoje, o Governo instalado pelo MPLA e o seu 

braço armado, as gloriosas FAPLA16, comandam no nosso pais. 

 

A despeito de uma vitória militar verossímil do MPLA sobre os seus inimigos, Vieira 

(2007, p.87), encerra esse percurso historiográfico asseverando que: 

 

[..] o estabelecimento da paz estava longe de ser real, pois a FNLA, embora debilitada 

militarmente, continuava a realizar pequenas ações de guerrilha e mera sobrevivência 

sem repercussões de grande vulto, desaparecendo anos mais tarde da cena política, 

tendo muito dos seus quadros sido absorvidos pelo MPLA, enquanto a UNITA, que 

“aparentava” ser o movimento menos forte militarmente, com apoio dos seus aliados 

reorganizou-se como movimento de oposição armada e desencadeou uma guerra de 

guerrilha contra o Governo de Angola, liderado pelo MPLA que culminou com a 

destruição do país. 

 

Ciente dessa conjuntura política, econômica e cultura, será abordado, no próximo 

subitem, tanto o processo de destruição dos marcos do regime colonial, como também o 

processo de construção de um novo país em termos econômico, político e social. 

 

1.3.4. Jogos de Espelhos na Pós-Independência: Educação vis a vis poder na 

República popular de Angola, com fulcro na construção de um Estado Nação. 

 
Em termos políticos, a nacionalização do ensino tinha como objetivos imediatos fazer 

do sistema de educação um instrumento do Estado e substituir todo o aparelho colonial 

de educação de ensino, promovendo no seio da sociedade angolana uma educação 

virada para o povo e uma forma do Estado angolano iniciar a implementação da 

“Escola para Todos”, uma vez que as autoridades coloniais não a tinham 

implementado devido a sua política de exclusão e discriminação da maioria dos 

angolanos. (VIEIRA 2007, p. 104) 

 

Essa política “Escola para todos” tinha como premissa: monopolizar o ensino vigente 

na República Popular de Angola e, assim, estabelecer novos princípios: “ a escola deve ser uma 

base revolucionária forte onde se forje o Homem Novo” e, além disso, “estudar deve ser um 

                                                           
16 Forças Armadas Populares da Libertação de Angola. 
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dever revolucionário. (NETO 1976, p.25) Tais princípios foram definidos na 3º reunião plenária 

do comité central do MPLA, realizada Luanda em 23 a 29 de outubro de 1976. 

O Ministro da educação comenta que: 

 

Essa política é marcada essencialmente pelos princípios de igualdade de 

oportunidades no acesso à escola e à continuação de estudos; da gratuidade, no seu 

sentido mais amplo – nem o estudante nem o agregado familiar pagavam quaisquer 

despesas com a educação e no sentido obrigatório nem o material didático era pago – 

e a laicidade do ensino, princípios esses, consubstanciados no sistema de educação e 

ensino da República Popular de Angola, aprovado em 1977, e implementado a partir 

de 1978. (apud VIEIRA 2007, pp.105/106) 

 

Tendo como bases esses princípios, a escola, de acordo com Vieira (2007, p.106), “ 

passou a ser um espaço aberto a todas as comunidades e deixou de ser um monopólio de alguns 

e, por isso, designada no discurso político como uma “Escola do Povo”.  Vieira (2007, p. 106) 

frisa que: 

[..] essa escola começou a assumir-se como um novo contexto de socialização e de 

aquisição de novos saberes para todas as crianças sem distinção de caráter étnico, 

cultural, religioso ou de sexo. Em função dessa “nova escola” e perante o discurso da 

igualdade social que se utilizava com frequência, as diferenças étnicas, “raciais” e 

culturais entre as crianças de diferentes estratos sociais foram uniformizadas e as 

desigualdades sociais incluídas no “discurso de igualdade”, pois, o discurso político 

assentava no slogan “Um só Povo, uma só Nação”, premissas fundamentais para a 

construção da nova sociedade socialista. 

 

Nesse sentido, o primeiro sistema de educação e ensino delineado pelo congresso do 

MPLA apresenta fortes influências de países do bloco socialista. A respeito dessa influência 

Ferreira e Marcelino (1996, p. 281) apontam que: 

 

O governo de Angola definiu o sistema de educação e de ensino com a perspectiva de 

edificar uma sociedade democrática e popular rumo ao socialismo. (..) É de salientar 

que que esse novo sistema educativo se efectou à luz das experiências dos ex-países 

socialistas da Europa (URSS e RDA17) e Cuba, além das próprias experiências do 

país, procedendo das suas realidades concretas. 

 

Destarte, o primeiro Congresso acerca da política educativa forneceu, segundo Vieira 

(2007, p. 108), as seguintes diretrizes: 

 

Formar as novas gerações e todo o povo trabalhador sob a base da ideologia marxista-

leninista; 

Desenvolver as capacidades físicas e intelectuais de forma a que todo o povo possa 

participar na construção da nova sociedade; 

Desenvolver a consciência nacional e o respeito pelos valores tradicionais; 

Desenvolver o amor ao estudo e ao trabalho coletivo e o respeito pelos bens que 

constituem a propriedade do povo angolano; 

Desenvolver a unidade nacional e 

                                                           
17 República Democrática Alemã 
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Garantir o desenvolvimento econômico e social e a elevação do nível de vida da 

população 

 

Em termos de estrutura, o sistema de ensino estava organizado da seguinte forma: 

 Um Ensino Geral de Base de oito classes, estruturado em 3 níveis, o primeiro dos quais 

de 4 classes (obrigatório e cada um dos outros com duas classes (4+2+2) e um Ensino 

Especial: 

 Um Ensino pré-universitário estruturado em 4 semestres e com a duração de 2 anos e 

que vigorava/vigora como um sistema transitório para o Ensino Universitário, depois de 

cumpridos os oito anos do Ensino de Base Geral. Passou a partir de 1986 a possuir 6 

semestres; 

 Um Ensino Médio com duração de 4 anos e com dois ramos: o Técnico, para a formação 

de técnicos médios para indústria produtiva e o Normal para a formação de professores 

para o ensino de base; 

 Ensino Superior estruturado em Faculdade e Institutos Superiores, com duração de 

4/5anos. Para além desta estrutura vertical, horizontalmente, o Sistema de Educação e 

Ensino organiza-se em subsistemas: o de Ensino de Base, com duas estruturas de 

formação (Regular e de Adultos); o do Ensino Técnico profissional, que compreendia o 

Ensino Médio Técnico e a Formação Profissional e o subsistema do Ensino Superior. 

Fonte: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1992, p. 02 apud VIEIRA 2007, p. 109 

 

Nesse contexto, o livro didático da República Popular de Angola, alicerçado no slogan 

“Um só povo, uma Nação”, desenvolve um repertório em que as categorias simbólicas: o amor 

à pátria e a fidelidade ao soberano tinham como objetivo: criar arquétipos: do herói, do do 

lutador/guerreiro contra o grande opressor, o colonizador, no inconsciente coletivo da sociedade 

angolana, com finalidade de formar cidadãos fieis e obedientes à nação. Vieira (2007, p. 110) 

acrescenta que: 

[..] nos manuais são também enaltecidos os “combatentes e heróis do MPLA”, 

considerados heróis nacionais. Os manuais trazem estampado no exterior (nas suas 

capas) o amarelo, o vermelho e o negro, cores que representam a bandeira do MPLA 

e também da República Popular de Angola e transmitem nos seus conteúdos valores 

ideológico. 
Os livros didáticos são assim transformados em instrumentos privilegiados do poder, 

para a ideologização da educação e o elo importante por meio do qual a partidarização 

do ensino começa a tomar forma. Assim, tal como na época colonial onde os livros 

didáticos funcionavam como veículos que impulsionavam o sentimento da unidade 

em torno do império colonial, o MPLA, embora querendo romper com os signos do 

sistema colonial de ensino, acabou por assimilar alguns elementos da política colonial 

e, tal como colonialismo, utilizou os manuais didáticos, com o fim de criar o 

sentimento de unidade nacional em torno de seus objetivos. 
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Para lograr êxito nesse percurso ideológico, Vieira (2007, p.110), chama a nossa atenção 

ao fato de que algumas disciplinas, particularmente a disciplina História de Angola“ foi 

confundida com a história do MPLA e foi ensinada de acordo com a visão do partido no poder. 

Essa era uma forma de criar um sentimento de amor aos heróis do MPLA e de repulsa e ódio 

aos inimigos da ‘revolução angolana’ ”.  

Em relação à prática docente, o partido criou o sentimento de valorização e 

reconhecimento do papel do professor, pilar essencial no processo de construção do “homem 

novo”, era visto como um agente de mudança social. Nesse sentido, o MPLA designou o 

docente como “ Combatente da Linha de Frente”.  Dentro dessa lógica, Viera (2007, p. 112) 

elucida nos que “quer o aluno quer o professor são vistos como dois elementos que participam 

no projeto de mudança social. Enquanto o professor é tido como um “revolucionário” pela ação 

de ensinar, o aluno também é um “revolucionário” pela ação de ser escolarizado”. 

Por outro lado, a ausência de infraestrutura e a falta de professores qualificados 

demonstram que Angola não estava preparada para enfrentar a explosão escolar dos primeiros 

anos da independência. Conforme aponta o Ministério da Educação (1992, p.21 apud VIEIRA 

2007, p. 114): 

[..] verifica-se que as carências que existiam em 1978 serão agravadas ao extremo 

limite, dado a explosão escolar que se verifica e que continuará a verificar-se nos anos 

próximos. As carências principais e que exigem medidas excepcionais registram-se 

na falta de professores, nas dificuldades de reparações e construções escolares e 

alojamento para os professores. A solução de outros problemas tais como: livros, 

material escolar e de apoio pedagógico e equipamento, vai sendo encontrada pelo 

Ministério da Educação, apesar das diversas dificuldades de produção com que o país 

se debate na generalidade dos setores de atividade nacional. 

 

Ambrósio Lukoki, ministro da educação, pontua que a crise piorou devido não só pela 

falta de incentivos, mas também pela falta de: 

 

[..] sensibilização, mobilização, reciclagem de novos professores, apesar de todos os 

esforços, a desmobilização e o êxodo têm sido uma constante por parte dos professores 

e a falta de prestígio social relativa à função do professor, contribuiu para essa 

situação. E também as questões da própria vida, a questão salarial, agravada pela de 

falta de requisito, tem prejudicado o engajamento do professor, o ocasionando um 

êxodo relevante, ajudado também pela disparidade salarial de salários e pelo 

aliciamento feito por outros setores. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1992, p. 16 

apud VIEIRA 2007, p. 114): 

 

Para atenuar as consequências da ausência de docentes, o partido recorreu à cooperação 

internacional e, assim, nos primeiros anos de independência vieram os docentes cubanos, 

conhecidos como internacionalistas cubanos.  Tais professores lecionavam em escolas do 

ensino médio e superior. Além dos professores cubanos, havia colaboradores, oriundos de 

países do Leste Europeu (Alemanha, Bulgária, Checoslováquia). Anos posteriores, o Ministério 
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da Educação teve que contratar colaboradores de outras áreas, para contrabalancear a ausência 

de professores. 

Além desses fatores apontados, o início da década de 1980 foi difícil para República 

Popular de Angola, visto que, no plano interno, o país vivenciava o sentimento de nostalgia da 

morte de Agostinho Neto – o primeiro presidente de Angola independente; no plano externo, 

os Estados Unidos recusavam-se a reconhecer a independência de Angola e no plano político 

militar; a UNITA reorganizou-se com o suporte da África do Sul. 

 A reorganização da UNITA provocou uma guerra de resistência contra o governo do 

MPLA, a qual culminou na destruição de diversas infraestruturas, responsáveis pela capacidade 

produtiva do país. É necessário mencionar que os militares sul-africanos, a partir de 1981, 

ocuparam as províncias do Kuando Kubango e Cunene (sudoeste angolano). Essa invasão 

ilustra, de acordo com Meyns (1984, p.126), que “até princípios de 1984, Angola se encontrava 

de fato num estado de guerra quase permanente”.  

Esse cenário teve efeitos de caráter negativo no sistema educacional, já que “ as despesas 

militares absorviam uma parte importante dos escassos recursos financeiros, especialmente pela 

punção de divisas” (MEYNS 1984, p. 126) 

Enders (1994, p.123) esclarece que: 

 

O recomeço da guerra depois de 1978 consumou o descalabro econômico do MPLA 

e acabou por mergulhar Angola na miséria. A inflação reduziu a moeda nacional, o 

Kwanza, a simples papel sem valor. Só o mercado negro e diversos expedientes 

permitem a sobrevivência dos angolanos que não pertencem a nomenclatura. 

 

A par desse conjunto de dificuldades, Zau (1996, p.26) pontua que, na educação de base, 

há carências visíveis como: 

 

[..] a necessidade de encontrar, nas atuais circunstâncias, o paradigma educacional 

mais adequado e a melhor forma para administrar e gerir o nosso sistema de educação 

e de ensino. Na prática temos que admitir que, logo, em nível mais básico do sistema 

educativo, muitas das salas de aula são debaixo das árvores, ou em escolas destruídas, 

onde há crianças (mesmo em algumas cidades) que se sentam em latas de leite (ou em 

bancos trazidos de casa), para escreverem sobre os joelhos, porque não há carteiras 

para todos. [..] são raros os manuais de estudo e fraca é a preparação acadêmica e 

psicopedagógica da maioria dos professores [..] rareiam as esferográficas, os lápis, as 

borrachas, os cadernos [..] falta o simples giz e, não poucas vezes, o próprio quadro. 

 

Nesse contexto de guerra, de destruição, de crise econômica e social que se desenvolveu, 

na década de 1980 e 1990, o sistema de educação e ensino. Nas palavras de Vieira (2007, p. 

127), o sistema educacional vivencia “a agudeza da própria guerra que não só impossibilitou a 

extensão da administração do Estado, como também a extensão do próprio sistema educativo a 
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todo território nacional, caso concreto das zonas controladas pela UNITA durante mais de uma 

década”. 

Em 1991, período de instauração da segunda República18, a “revisão da Lei 

Constitucional e a aprovação de Lei sobre os partidos políticos, confere a sociedade uma caráter 

pluralista19”. Esse caráter gerou a necessidade de se discutir e refletir acerca das mudanças, 

oriundas da nova realidade sociopolítica. Tendo como base essa discussão, foi elaborado um 

anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Nacional de Educação e de Ensino que veio modificar 

a organização/estrutura do sistema anterior.  

No ínterim 1991-1995, o Ministério da Educação elaborou um novo sistema educativo 

com os seguintes objetivos: 

 

Formar os cidadãos angolanos em geral, e a jovem geração em particular, 

desenvolvendo a consciência sobre a força criadora do homem e da atividade material, 

com vistas à edificação de relações sociais justas e democráticas; 

Desenvolver harmoniosamente as capacidades, físicas, intelectuais, estéticas, laborais 

e morais da jovem geração, de maneira contínua e sistemática, elevar o seu nível 

cientifico, técnico e tecnológico para contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico do país; 

Promover o desenvolvimento da consciência social, o respeito pelos valores 

nacionais e pela dignidade da pessoa humana, fortalecendo a unidade nacional, a 

fraternidade e a igualdade, democracia, amor à pátria e aos seus símbolos, defendendo 

intransigentemente a Independência Nacional; 

Fomentar, estimular e desenvolver uma atitude de intransigência para com todas as 

condutas que atentem contra as normas de convivência social e 

Desenvolver o espírito de solidariedade entre os povos 

 

Um aspecto significativo, durante a segunda República, no campo da educação está 

relacionado ao fato de que o Estado perde o monopólio e admite a existência de instituições 

privadas no ensino superior. Ferreira (1997, p.105) pontua que já era uma pratica corrente, 

desde o partido único, face à: 

 

[..] sua incapacidade do Estado em garantir o ensino para todos, as classes sociais que 

não tinham recursos e relações suficientemente íntimas com o poder para conseguir 

um lugar numa sala de aula começaram a colocar os filhos em “salas de explicação” 

A classe –estado (partido do poder) envia, então, os filhos para o estrangeiro ou 

coloca-os nas escolas estrangeiras que sempre foram funcionando, mesmo no período 

                                                           
18 Pode dizer-se que a segunda “República foi proclamada ainda durante o regime monopartidário, com a aprovação, pela extinta Assembleia 

do Povo, entre os meses de março de 1991 e setembro de 1992, de um conjunto de leis, o chamado pacote legislativo multipartidário, que foram 
alterando, progressivamente, o figurino do Estado. Deste histórico pacote o destaque vai, naturalmente, para a Lei de Revisão Constitucional 

nº 23/92 de 16 de setembro. Antes, porém, uma primeira revisão da Constituição foi produzida em março de 1991, com a aprovação da Lei nº 

12/91, já orientada para a necessidade de se consagrar o pluripartidarismo e a despartidarização das Forças Armadas. Foram, assim, introduzidas 
as primeiras alterações de fundo na Constituição da ainda República Popular de Angola e que se destinaram à criação das premissas 

constitucionais necessárias à implantação da democracia multipartidária, à ampliação do reconhecimento e garantias dos direitos e liberdades 

fundamentais dos cidadãos, assim como à consagração dos princípios basilares da economia de mercado. Todo o processo que então foi 
desencadeado com a Lei 12/91, viria a culminar com uma segunda revisão constitucional em pouco mais de um ano, com a aprovação da Lei 

23/92 que alterou a designação do Estado para República de Angola, do órgão Legislativo para Assembleia Nacional, tendo retirado a 

designação de popular da denominação dos Tribunais”.  
Informações disponíveis: http://www.info-angola.ao/index2.php?option=com_content&id=1338  
19 In: Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Nacional de Educação e Ensino apud VIEIRA (2007, p.145) 
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do monopartidarismo. Esgotadas a escolaridade nesses estabelecimentos, os filhos são 

então encaminhados para colégios fora, normalmente nos países dos colégios 

frequentados em Angola. 

 

Para a maior parte do contingente angolano que não tem acesso à escola de qualidade: 

infraestrutura, professores qualificados e material didático disponível a todos. Vieira (2007, p. 

188) encerra nosso percurso historiográfico, ponderando que: 

 

A construção de uma Escola para todos em Angola, embora enquadre os princípios da 

democratização e da igualdade de oportunidades como princípios universais 

defendidos e aceites como válidos por quase todos os sistemas modernos de educação 

e, em nosso entender, fundamental para que ela se consubstancie nos pressupostos da 

realidade sociocultural angolana. Desta perspectiva, decorre a ideia que é necessário 

ter em conta alguns elementos da realidade angolana como o fato de só uma minoria 

de angolanos falar a língua portuguesa, que é também a única utilizada na escola 

angolana. Não devemos esquecer que é no seio da família que um número 

considerável de crianças angolanas se socializa e, nelas, a utilização das línguas 

regionais é frequente, principalmente nos meios rurais. É fundamental, por isso, que 

a escola angolana repense esta questão e que a utilização em simultâneo das línguas 

regionais com a língua portuguesa se efetive. 

 

O autor frisa que: 

 
Um aspecto importante prende-se também com os contextos não formais da educação 

no contexto angolano. Vale a pena repensar o seu papel nas sociedades tradicionais. 

Uma vez que, em vários contextos de socialização, ainda são os ritos tradicionais que 

dominam as formas de pensamento e de encarar o mundo – a cultura angolana e 

africana, em muitos casos, ainda é transmitida tradicionalmente no seio da família – 

o princípio da Escola para Todos, que engloba um só currículo, modelos 

convencionais e modernos de educação, deveria ser repensado e configurado dentro 

dos quadros culturais que caracterizam os povos de Angola. Por isso, a utilização de 

currículos flexíveis, que não integrem princípios de uniformização e homogeneização 

cultural, mas que que se efetivem nos princípios da angolanidade e da heterogeneidade 

cultural, principalmente em nível mais básico é um aspecto significativo. (VIEIRA 

2007, p.188)  

 

No entanto, para que essa expectativa, apresentada por Vieira (2007), concretize há um 

longo trabalho a ser feito, haja vista que desde 1979 – momento em que Jose Eduardo dos 

Santos assumiu a presidência, a maior parte contingente populacional vivencia os problemas de 

infraestrutura (saúde, moradia, educação), provenientes da guerra civil intermitente (1975-

2002).  

Em 2002, especificamente em 22 de fevereiro, o líder da UNITA, Jonas Savimbi, 

faleceu em Moxico durante um combate contra as tropas governamentais. O falecimento de 

Savimbi abriu novos caminhos para os acordos de paz - assinados em Luanda no dia 4 de abril 

de 2002 entre os representantes do governo angolano e da UNITA-. Tais acordos conduziram 

o país a por um fim à guerra civil. Após dez anos, em 2012, houve a primeira eleição geral, 
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realizada em 31 de agosto, que elegeu, com 42% dos votos do total de 4 milhões de eleitores, 

José Eduardo dos Santos membro do partido MPLA como Presidente da República. 

 Em 2015, notam-se problemas em relação à liberdade de expressão, à pluralidade de 

ideias no cenário angolano. Como demonstra a reportagem divulgada na BBC20:  “Após 19 dias 

em greve de fome, rapper angolano preso está em estado grave”.  

Segue, abaixo, o excerto da reportagem:  

 

Em junho, Beirão e outros 15 jovens foram presos na capital angolana, Luanda, 

acusados de preparar uma rebelião contra o governo do presidente José Eduardo dos 

Santos, no poder desde 1979. Eles rejeitam a acusação e se dizem presos políticos. 

Uma campanha pela libertação do grupo - conhecido como 15+1 - mobilizou nas 

últimas semanas vários artistas e escritores de países lusófonos, entre os quais Chico 

César, Emicida, Lourenço Mutarelli, Mia Couto e José Eduardo Agualusa. 

 

É pensando nessa realidade angolana que serão abordados, no próximo subitem, os 

efeitos da dimensão ideológica da educação e da formação discursiva dos fascículos de História 

no mundo figurativo do ator social angolano. 

 

1.3.5 Efeitos da dimensão ideológica da educação e da formação discursiva dos 

fascículos de História no mundo figurativo do ator social angolano. 

 

Compor o mundo figurativo demanda do ator social tornar-se, em primeiro momento, 

clivado, dividido e heterogêneo, pois busca, em suas reminiscências, memórias que 

perfilam o seu inconsciente e modelam e remodelam o seu andar, falar e interagir no 

mundo. Ademais, tais memórias influem no processo de configuração de sua 

identidade cultural, para que possa criar um laço de pertença com o território/terra em 

que nasceu e criou vínculos. Vínculos que o acompanham, em uma sociedade global, 

quando se sente desterritorializado. (COMENTÁRIOS MEUS) 

 

Nesse processo, os fascículos21 exercem um papel relevante no processo de subjetivação 

destes atores sociais, no momento em que principiam a traçar os seus labirintos e perceber o 

Outro. Esse processo de percepção do Outro ultrapassa o simples registro da variedade de 

aparências, uma vez que “o olhar ao mesmo tempo em que percebe atribui valor e, claro, 

determina orientação de conduta”. (SODRÉ 1999, p.15) 

O leitor deve estar atento de que a orientação de conduta, comportamento, é influenciada 

pela linguagem, pela imagem, pelos símbolos e pelo repertório da formação discursiva que 

permeiam os fascículos de História. Com a finalidade de compreender as imbricações dessas 

categorias semiolinguísticas na prática social cotidiana do ator social. Fui levado a adotar, neste 

                                                           
20 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151008_angola_greve_fome_jf_rb 
21 É essencial esclarecer ao leitor que em Angola, os livros didáticos são chamados de fascículos pelos alunos e professores. 
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subitem, como metodologia a pesquisa qualitativa, uma vez que apreende, segundo Minayo 

(1992), o social como um mundo de significados passíveis de observação e de investigação. 

É essencial esclarecer que a metodologia qualitativa abarca as seguintes formas de 

observação e de investigação: entrevistas, que podem ser individuais ou coletivas, a história 

oral, autobiografia e a biografia. A entrevista pode ser estruturada, semiestruturada e 

corresponde ao momento em que o pesquisador coleta informações, as quais podem ser de 

natureza objetiva ou subjetiva, por meio das falas/interações dos atores sociais. (MINAYO 

1992) 

A história oral é uma técnica ampla que possibilita documentar, por meio de relatos 

orais coletados, a realidade de um grupo específico. Ademais, a história oral tem a finalidade 

não só de captar, de observar, de destrinchar e, por fim, descortinar a experiência efetiva dos 

atores sociais acerca de um mesmo acontecimento ou a respeito de um período, como também 

coletar e investigar as tradições, mitos e crenças existentes no grupo. Sendo assim, o 

procedimento metodológico história oral ultrapassa o caráter individual e, por isso, tem a 

finalidade de apreender as relações intersubjetivas no interior de uma determinada coletividade, 

abarcando, deste modo, os valores, os comportamento, as ideologias e as relações coletivas. 

(QUEIROZ 1987) 

Na autobiografia, o narrador tem como premissa relatar sua própria existência; na 

biografia, investigar a história de um ator social, escrita e analisada pelo escritor. Na perspectiva 

de conhecer os labirintos, traçados pelos atores sociais no processo de individuação, a história 

de vida é uma das modalidades mais empregadas, visto que incentiva narrativas mais livres, 

onde os entrevistados são levados a refletir a respeito de seu cotidiano. Tal reflexão compõe um 

repertório de trajetórias individuais que possibilitam a reconstrução do campo social. 

(LAKATO; MARCONI, 1990)  

Há uma diversidade de maneiras de utilizar o dispositivo: história de vida, não existindo 

um consenso entre os autores sobre o significado e o emprego dessas técnicas no campo de 

pesquisas. Para que se tenha um norte em termos de classificação, será abordada a classificação 

feita por Denzin (1990): a) história de vida completa retrata o conjunto de experiências, que 

pode se referir ao indivíduo, grupo ou organização; b) história de vida tópica tem como foco a 

etapa ou determinado segmento/fragmento da vida. Outros autores como Kosminsky (1986); 

Queiroz (1987); Schraiber (1995), utilizam a categoria “depoimento pessoal” para designar uma 

técnica. 
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O depoimento pessoal assemelha-se à história de vida tópica. De acordo com esses 

autores, a classificação está relacionada à maneira como o entrevistado produz seu ato 

enunciativo. Na história de vida, o entrevistado narra sua vida, suas experiências, suas 

lembranças de maneira livre, como se fosse um monólogo. Em contrapartida, no depoimento 

pessoal é o pesquisador que estabelece os temas, conduz sua abordagem, com o propósito de 

controlar o entrevistado prolixo e, assim, impor-lhe limites/cortes quando for necessário, no 

entanto, ambas as técnicas (história de vida e depoimento pessoal), estimulam a narrativa livre 

e espontânea. 

Schraiber (1995) ressalta que esse relato configura-se como um trabalho de reflexão 

daquilo que foi vivenciado/experimentado e guardado na memória, o que se torna distinto da 

opinião do cotidianos, dos comentários e do senso comum, possibilitando, assim, analisar uma 

visão global da vida. 

Em se tratando de investigar o papel da semiolinguística (discurso, símbolos, imagens) 

nos fascículos de História. Será adotado o dispositivo de análise: história de vida tópica, com a 

finalidade compreender os efeitos da dimensão ideológica da educação e da formação 

discursiva dos fascículos no mundo figurativo do indivíduo angolano. 

  É necessário salientar ao meu coenunciador que a escolha desse dispositivo 

metodológico advém do fato de que os fascículos/livro didáticos de História, que circulam nas 

escolas angolanas, ainda refletem o “olhar adestrador” do colonizador, em virtude de uma visão 

etnocêntrica. Além disso, a República de Angola principia, de maneira incipiente, recontar a 

sua História, com a finalidade de contar a História dando vozes as suas personagens, por meio 

de um olhar, permeado pela pluralidade e pela diversidade.  Logo, neste subitem, o dispositivo 

de análise história de vida tópica aufere legitimidade, visto que o intuito é explorar a vivência 

dos entrevistados em relação à experiência de ser angolano na sociedade contemporânea.  

 

1.3.5.1 A experiência de ser angolano na sociedade contemporânea 

 
Ser angolano é enfrentar diversos embates todos os dias. 

(AUGUSTO 19 anos 8ª classe) 

 

 

Esse ato enunciativo foi proferido por um garoto comunicativo que, às vezes, 

demonstrava um certo medo de se expressar e comentar sobre a História de Angola. Esse garoto, 

residente na província de Uíge, relatou que “ a partir de 2002, nas escolas, os alunos desejam 

comprar um produto para embranquecer a pele, para poder migrar para cidade (Luanda), e 
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conseguir um melhor emprego”, em relação à língua portuguesa diz que “ não corresponde a 

sua identidade e que o Kikongo é sua língua materna”. 

Ao me deparar com esse fenômeno social – o ato de embranquecer – fui levado, ao 

retornar à capital Luanda no dia 25/08/2015, a investigar o fenômeno nas universidades em 

Angola, por meio de diálogos com alunos, funcionários e professores, com o intuito de 

compreender o universo social e cultural que estava inserido. Neste processo de investigação, 

foram realizadas duas entrevistas em Luanda: a primeira entrevistada - doutoranda em História, 

Mestre em História e Licenciada em História-, é professora Universitária; a segunda, Licenciada 

em História, é funcionária pública. 

A primeira entrevistada nos conta acerca de sua formação e de sua experiência neste 

percurso acadêmico: 

E¹: Eu fiz praticamente toda a minha formação em (Angola). Formação, ensino 

básico, ensino secundário fiz em (Angola). Fiz a minha licenciatura aqui no (ISCED) 

no ensino da história, terminei em 2000 a minha monografia. Em 2000, ainda, parti 

para (Portugal) onde comecei o mestrado em História da (África) pela (Universidade 

de Lisboa), estudei na faculdade de letras da (Universidade de Lisboa) até 2004 

quando eu defendi a minha tese, minha dissertação no mestrado. Portanto, neste 

momento eu estou a frequentar o doutorado em Ciências Sociais iniciado em 2003, na 

faculdade de Ciências Sociais da (Universidade Agostinho Neto). Portanto, a minha 

formação basicamente foi feita cá em (Angola), num período totalmente diferente do 

atual, num contexto diferente, uma vez que eu já sou daquela geração que nasceu 

pouco depois da independência, e apanhamos a formação, o ensino fundamental que 

está baseado nos ideais do partido único do período que vivemos que, ao meu ver, 

hoje vendo bem as coisas é um ensino muito bom, é um ensino sólido. Muita gente 

critica a carga de lógica que havia. Tudo bem, mas se for nos atermos a aspectos 

positivos, eu acho que era um ensino muito bom. Repare que naquele tempo muitos 

dos nossos professores não tinham as habilitações literárias que hoje os professores 

do ensino primário, do ensino médio tem. Hoje, os professores têm muito mais 

habilitações mas, no entanto, a qualidade do trabalho que se vê não é aquela que se 

esperava. Este é mais ou menos o meu percurso acadêmico, dou aulas aqui no 

(ISCED)22 há 10 anos, e espero continuar a dar 

 

Dando continuidade ao diálogo, indaguei a entrevistada: de que forma História de 

Angola, contada pelos seus professores no ensino primário e secundário, ajudou formar sua 

identidade cultural? 

E¹: Eu consegui. Consegui na medida em que eu nutro sentimento patriótico. Tenho 

sentimento patriótico, gosto do meu país, gosto do meu povo, gosto da minha nação, 

gosto da minha terra. Sinto-me bem em (Angola), embora muita coisa tenha mudado. 

Eu penso que esse sentimento patriótico que eu nutro vem mesmo daquela educação, 

daquele tempo. Nós tínhamos uma série de atividades que nos levavam a gostarmos 

da nossa pátria, gostarmos de quem nós somos, a lutar contra o inimigo, contra o 

invasor. Lembre que estamos a falar de grupos lá pela década de 80 em que havia 

invasão de sul africanos, havia a ingerência dos países ocidentais nas questões ou no 

conflito bélico angolano. Nós tínhamos essa carga toda dentro de nós que nos fazia 

recusar toda esta pressão internacional, e nos afirmamos como angolanos a (despeito) 

de lutarmos contra tudo isso. Eu acho que isso é resultado disso. Ao ministrarem as 
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aulas de história, os professores davam uma ajudazinha, mas eu também penso que 

questões de formação, de família, da educação da família que eu tenho é muito 

importante. Meu pai e a minha mãe já são pessoas muito esclarecidas. Já venho de 

uma pessoa muito esclarecida nesse aspecto, demos uma formação na medida em que 

devemos amar a nossa pátria, devemos amar a nossa família, devemos cuidar das 

questões que nos são próximas. Isso são coisas que já vem também da questão 

familiar.  

 

A entrevistada comenta que: 

 

Eu hoje reparo, hoje noto que a história que nos foi ensinada naquela altura não é 

exatamente aquela versão que deveríamos aprender. Ainda há uma carga muito grande 

que vem do período colonial na medida em que há muitos aspectos na nossa história 

que são contados ainda tendo somente em conta a versão do europeu. Não temos a 

nossa versão porque durante muito tempo nós não pudemos fazer investigação, nós 

não pudemos conversar com as pessoas, por exemplo, no caso da história mais recente. 

Por exemplo, no caso da história relacionada à luta de libertação nacional, só 

praticamente nos últimos anos é que tem sido colhido depoimentos de pessoas que 

vivenciaram, que foram personagens, que foram autores de determinados 

acontecimentos. Então muita dessa carga, da carga da nossa história, muitos dos 

elementos da história estão carregados ainda do discurso europeu, e esse discurso 

precisa tirar. E nós, por uma questão talvez de hábito, já estamos acostumados com as 

coisas, nós não nos apercebemos disso. Nos apercebemos que muitas vezes estamos 

a dar vazão às teorias coloniais quando dizem que o negro de fato não tem capacidade 

de subsistir sozinho. Quando dizem, por exemplo, que o negro é preguiçoso, não 

gostava de trabalhar, de forma que nós muitas vezes no nosso dia a dia repetimos essas 

coisas. Mas é preciso que resolvemos mal, porque as escolas já... por uma questão de 

hábito, pronto. Por exemplo, quando a gente diz, "olha, você tá na minha lista negra". 

Porque aquela lista não é branca, porque a lista tem que ser negra? É gozado, por acaso 

há dias a minha filha disse que a professora disse, "ai, não sei quem tá na minha lista 

negra". Eu disse, "ai, na lista negra, filha? Pergunta pra professora porque a lista tem 

que ser negra. Não pode ser branca por quê?", quer dizer, de associar tudo que é 

negativo ao negro, tudo que é positivo ao branco. Diabo é negro, Deus é branco. Não 

há ninguém que tenha visto o diabo, também não há ninguém que tenha visto Deus. 

Aliás, quem viu, não voltou. Mas quando se pinta Deus, pinta se branco, e quando se 

pinta branco, pinta se Deus. O que é uma coisa que eu acho que não é verdade porque 

Deus diz assim na bíblia, "o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus". Na 

minha concepção, Deus é branco, é negro, é amarelo, é azul, é verde, é todas as cores. 

Porque ele disse que o homem é a sua imagem e semelhança. 

 

Em relação à dualidade das cores branco vis a vis negro, a entrevistada reflete que: 

 

E¹: Pra mim, Deus não tem cor, não é? Não tem raça, não é? Essas coisas eu só dou 

conta disso agora, porque eu também, na minha concepção de criança, eu via Deus 

como branco, Jesus Cristo como branco. Recentemente após ingressar faculdade, e ler 

estudos é que eu vi que Jesus não tinha porque ser branco, porque na zona em que ele 

nasceu não é uma zona de brancos. É uma zona de um povo misto. Pode não ser tão 

negro assim quanto eu, mas também branco não era. O povo judeu branquizou-se ao 

longo do tempo, essencialmente não é branco, não é? Acho que a (Cleópatra) não é 

branca, é negra. Muito embora no cinema quem interpreta (Cleópatra) é uma atriz 

branca, mas a (Cleópatra) era negra. Acho tudo isso (fake), esses faraós não eram 

brancos. Eram negros, não é? Então isso tudo a meu ver é conhecimento, depois de 

adentrar pra faculdade, leituras feitas, debates e muita coisa tem sido desmistificada. 

Dou graças a Deus de estar a fazer o curso de história, porque se estivesse a fazer um 

outro curso, não teria essas ideias assim clarificadas como hoje tenho. 
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Em relação aos desafios e às expectativas da disciplina História no cenário educativo, a 

entrevistada comenta que: 

 

E¹: No âmbito do ensino da história eu penso que uma das grandes expectativas, um 

dos maiores desafios é a construção daquilo que se quer, uma história de (Angola) que 

abarque todo o povo. Exato. Há ainda pessoas que não se conhecem na história oficial, 

na versão oficial da história. Mas muito não se reconhecem, nalguns casos e digo isso 

talvez porque não vejo seus nomes citados lá. Isso falo já das pessoas mais velhas que 

fizeram caminho de história também, ou porque não vê o nome do pai citado, ou por 

não ver o seu nome citado, ou porque não vê o nome do tataravô citado, e acham que 

devia estar citado. Mas a história é assim mesmo. Nem toda a gente aparece citada. 

Mas às vezes não é porque o povo falha na investigação. Às vezes é porque também 

a história é seleção de acontecimentos. E quando se seleciona os acontecimentos, há 

pessoas que ficam de fora. Também a questão da falha, nós ainda temos o problema 

de fazer uma história una, não só por causa da questão do método, não só por causa 

da questão das fontes. Elas existem, não vou dizer que não. Mas é mesmo também um 

problema. E também a questão de um consenso, o que a história de (Angola)? É isso 

que temos que pensar, o que é a história de (Angola). E porque também há pessoas, 

sobretudo parentes de franceses, quando se lhes vai falar, perguntar, pedir pra falar 

em determinados acontecimentos da história de (Angola), guardam pra si elementos 

porque estão a esperar pra escrever as suas memórias, depois publicar. Mas não sei se 

Deus lhes dá tempo pra escrever, porque às vezes morrem, não escreveram suas 

memórias, também não deixam seu legado para nós investigadores. É um problema 

muito grande. Há pessoas que fazem parte de processos importantes da história de 

(Angola), porque aqui em (Angola) não dão depoimentos, mas quando vão lá fora, pra 

autores estrangeiros dão entrevistas vastas e falam tudo. Mas quando é um historiador 

angolano, ai não. Mas lá fora, não sei se estão a pagar, se estão fazendo o que, não sei 

se é por ser estrangeiro, temos esse problema muito sério ainda também. Mas eu penso 

que o desafio é esse.  

 

Em termos de perspectiva ressalta que o momento é para: 

 

E¹: [..] criar uma história em que as pessoas, a meu ver, isso é uma opinião minha, 

não é nada que tenha a ver com Estado, é se criar uma história em que as pessoas se 

revejam, se reconheçam nela. Eu, felizmente, não sei se por ter crescido em (Luanda) 

ou porque eu (ainda vejo me) minimamente na história, mas há pessoas que não se 

veem. Há pessoas que não veem a história do passado como parte integrante da sua 

história. Eu consigo ver isso, e eu gostaria de que todas as pessoas pudessem ver isso 

também. Pudessem se reconhecer na história do passado de (Angola), seja da história 

pre colonial, seja a história pós colonial, seja aquele período que abarca a luta pela 

independência, como aquele que vem depois da independência. É necessário que as 

pessoas se revejam, que as pessoas digam, essa é a minha história, essa é a história do 

meu povo. O nosso povo hoje é isso porque é o resultado de todo um processo que 

vem la de trás e que culminou nisso. Então eu penso que esse é um grande desafio, 

mas essa é uma grande perspectiva, sobretudo para nós historiadores. Às vezes 

criamos projetos, leituras, essas coisas todas, mas ainda não foi adiante muita coisa. 

Temos, graças a Deus, digo por que há pessoas que tem vontade de escrever, ainda 

que sejam as suas memórias, ainda que sejam as suas versões, mas é alguma coisa que 

escrevem e depois nossos historiadores, nós da nossa maneira vamos dar o nosso jeito 

de fazer cruzamento de fontes e aí pegar aquilo que poderá ter sido, digamos, a 

verdade histórica. Temos por exemplo já a versão oficial da história do (MPLA), que 

tem muitos elementos, e lá tá escrito, a história do (MPLA) é a versão da história do 

(MPLA). Eu gostaria, por exemplo que a (FNLA) também desse a sua versão da 

história de (Angola), ou da história da (FNLA), a versão deles, que a (Unida) fizesse 

o mesmo e que outros também desse a sua versão. 
 



101 
 
 

 
 

A concretização dessa perspectiva, segundo a entrevistada, pode acontecer: 

 

E¹: [..] na medida em que, se nos organizarmos, nós, a classe dos historiadores, e 

passarmos a investigar, passarmos a estudar mais, passarmos a olhar mais pro 

processos do passado despidos de preconceitos, despidos de remorsos, porque às 

vezes também se faz história com remorsos, porque eu vivi a situação, se vou explorar 

a situação provavelmente não vou conseguir dar uma opinião isenta, objetiva, de 

qualquer tipo de sentimento. É necessário olhar pra trás e não olhar o branco como 

protótipo do colono porque a meu ver, e isso pode servir de nicho para investigação, 

houve colonos que não eram brancos, porque muito negro foi, apoiou livremente o 

sistema colonial. Não sei se consciente ou inconscientemente, porque muitos foram 

obrigados mas outros não foram, apoiaram, aceitaram.  E isso precisa às vezes de uma 

investigação também. Mas também houve muitos brancos naquela época que lutavam 

pela causa dos africanos, na medida em que integraram as fileiras da luta de libertação 

nacional. Portanto, não se pode dizer, eu digo uma coisa também , não se pode dizer 

que todos os brancos eram maus. Não é a raça desse colono. Porque senão o aluno sai, 

o primeiro branco que encontra na rua, mata. Os brancos eram maus, os brancos eram 

os brancos eram ruins. E não é nada disso.  

 

A segunda entrevistada descreve a nós a sua trajetória acadêmica: 

 

E²: Entrei na primeira classe aos 8 anos, um pouco tarde pela falta de documentação. 

Da primeira à quarta classe numa única escola, onde tínhamos apenas um professor 

que dava todas as disciplinas, até a quarta. Depois, fui para a quinta classe para uma 

outra escola, e a escola (Oscar Ribas), situada no município de (Fazenda) e lá fiz da 

quinta à oitava classe. Hoje em dia, o sistema já mudou. Antigamente as divisões eram 

assim, da quinta à oitava classe. Depois que terminava a oitava, fui para o (Puniv)  que 

é um instituto pré-universitário, situado na cidade de (Luanda), onde fiz da nona classe 

até a décima primeira classe, que era curso específico de (Ciências Sociais), hoje em 

dia é chamado de (Ciências Humanas), Ciências que comportavam cadeiras como 

(Psicologia), (Sociologia), (Matemática), (História), (Filosofia), (Geografia). 

Tínhamos Introdução à Economia, Organização de Estado, tinha algumas bases em 

entender como é organizado o país de forma jurídica. Depois de terminar o ensino 

pré-universitário, com a décima primeira classe, fui para o (ISCED), fui fazer o curso 

de (História), em 2006.  

 

Ela comenta sobre a sua experiência no ensino secundário I e II e o papel da disciplina 

História em seu processo de individuação (construção identidade): 

E²: Sinceramente, durante a formação básica, ou seja, da primeira à décima primeira, 

não ganhei nada disso de identidade. Eu comecei a aprender isso na faculdade, onde 

os professores procuravam mostrar o poder que o negro tem, a influência que o negro 

pode ter, tentar despir-se desse hábito de inferioridade. Nos falávamos muito o mito 

(..), e que a comunidade ocidental dizia que (África) não tem história, isso tudo eu 

aprendi na faculdade. 

 

Em seguida, a entrevistada comenta que se não entrasse no ensino superior: 

E²: Sinceramente, se eu não passasse pela faculdade, iria ter o pensamento que eu 

levei para a faculdade e foi banido, de que foi uma benção termos civilidade, não 

estaríamos atrasados até agora. 
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Ademais, perpassava em suas lembranças e vivência social na escola, sobretudo no 

ensino primário e secundário, de que o colonizador, o português, ajudou a sair da escuridão. Ao 

nos relatar que os colonizadores portugueses: 

 

E²: [..] construíram as cidades, foram eles que construíram as estradas, mais ou menos 

isso. Então a pessoa acaba criando essa ideia, que pelo menos alguma coisa de muito 

boa fizeram, pra África, era mais ou menos esse pensamento que nós trazíamos. E 

mudamos a partir do momento que entramos na faculdade e passamos a entender 

muito mais sobre a nossa história. 

 

O percurso demonstrado, por meio da técnica qualitativa: história de vida tópica, 

possibilita-nos depreender que os fascículos de História em Angola reforçam, ao longo dos 

anos, os signos definidores da nação: luta nacional contra o colonialismo, nacionalismo, partido 

nacional (MPLA) e revoltas populares aglutinam-se no slogan “um só povo, uma só nação”.  

Ao mesmo tempo, as vozes das entrevistadas apresentam-nos um embate, em prol de uma 

reconstrução da identidade da História de Angola que abarque na igualdade todas as diferenças, 

já que não é uma trilha pronta para se delinear, mas é uma trilha que aparece com e ao andar. 

Por outro lado, esse processo de recrudescimento dos signos definidores deixa marcas 

indeléveis, a saber: o sentimento de inferioridade, de coisificação do Outro, no processo de 

subjetivação dos atores sociais angolanos, visto que tais signos perfilam o inconsciente coletivo 

do indivíduo, por meio das memórias que, segundo Tiberghien (1997, p. 62), “ é museu de 

acontecimentos singulares aos quais está associado certo nível de evocalidade ou de 

memorabilidade”, o qual nos leva atribuir valor, regular as relações sociais, definir mapas 

culturais e, por fim, gerar comportamentos que se configuram e reconfiguram ao longo do 

tempo.  

Assim, os diálogos nos mostram que tanto a História de Angola, materializada em 

fascículos, como a memória são representações do passado, no entanto, a primeira tem como 

objetivo a representação de forma exata e fidedigna; a segunda, não pretende a não ser 

verossimilhança, permeada por vozes dissonantes. Candau (2011, p.131) assevera que: 

A história objetiva esclarece da melhor forma possível aspectos do passado, a 

memória busca mais instaurá-lo, uma instauração imanente do ato de memorização. 

A história busca revelar as formas do passado, enquanto a memória as modela, um 

pouco como faz a tradição. A primeira tem como preocupação ordenar; a segunda é 

atravessada pela desordem da paixão, das emoções, dos afetos. A história pode vir a 

legitimar, mas a memória é fundadora. Ali onde a história se esforça em colocar o 

passado a distância, a memória busca fundir-se nele. 

 

Para Nora (1984:1992 apud CANDAU 2011, p. 131), a memória é: 

A vida, levada pelos grupos vivos, em permanente evolução, múltipla e 

desmultiplicada, “aberta à dialética da lembrança e da amnésia, inconsciente de suas 

sucessivas deformações, vulnerável a todos os seus usos e manipulações, suscetível a 
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longas latências e súbitas revitalizações”. Afetiva e mágica, enraizada no concreto, no 

gesto, na imagem e no objeto, a memória “compõe dos detalhes que a confortam: 

nutre-se das lembranças vagas, globais e flutuantes, particulares e simbólicas, 

sensíveis a todas as formas de transmissão, censura e projeções”. Ela pode, portanto, 

integrar-se nas estratégias identitárias. A história ao contrário, “vincula-se às 

continuidades temporais, às evoluções e à relação entre as coisas”. Ela pertence a 

todos e a ninguém e tem vocação ao universal. É uma operação intelectual e laicizante 

que leva à análise, ao discurso crítico, à explicação de causas e consequências. A 

história é sempre prosaica e, enquanto, “ a memória instala a lembrança do sagrado, a 

história busca distanciar-se do mesmo”. 

 

Dando continuidade a esse entrecruzamento de história e memória na composição dos 

fatos, será abordada, no próximo capítulo II: Comunidade lusófona na era glocal: os 

caminhos do processo de simbolização e de legitimação da figura da lusofonia, a relevância 

da língua portuguesa como instrumento de expressão de pensamento, no processo tanto de 

apropriação e de reapropriação, quanto de negociação entre os dominados vis a vis dominadores 

a respeito das memórias ditas “oficiais”, as quais se consubstanciam ao longo do eixo temporal 

e da coletividade dos membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP.   
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CAPÍTULO II 

 

 

 

COMUNIDADE LUSÓFONA NA ERA GLOCAL: OS 

CAMINHOS DO PROCESSO DE SIMBOLIZAÇÃO E DE 

LEGITIMAÇÃO DA FIGURA DA LUSOFONIA. 

 

 

 

 
                                                  Angola em 1975                                                                                              Angola em 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://movv.org/tag/cplp/&ei=a91pVbLOIIaogwTN1IPwCQ&bvm=bv.94455598,d.cWc&psig=AFQjCNFyinUoWhWIpRfsenW9g0eKdMHoxQ&ust=1433087153500836
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.gbissau.com/wp-content/uploads/2012/05/CPLP1.jpg&imgrefurl=http://movv.org/category/movimento-internacional-lusofono/&h=300&w=400&tbnid=PqUsTfE1WKi6dM:&zoom=1&docid=E0XDKi9CyU03YM&ei=MdtpVaGIBpPhsATigYG4Cw&tbm=isch&ved=0CDwQMygZMBk
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ru.nl/publish/pages/732699/glocal.jpg&imgrefurl=http://www.ru.nl/nsm/imr/&h=282&w=714&tbnid=JE5J6eJEkAAe4M:&zoom=1&docid=8JCX8rwvy0kRBM&ei=ZdppVYesIvCHsQTCwIO4Dg&tbm=isch&ved=0CIMBEDMoYDBg
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://angola-luanda-pitigrili.com/angola-luanda-pitigrili/17-de-outubro-de-1975/2010/10/africa-2/angola&ei=qddpVdLEOIGmgwSOnoH4CQ&bvm=bv.94455598,d.cWc&psig=AFQjCNHGZR0YrlJjsl1InCPfYH6pcdERxw&ust=1433086220822927
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.africaranking.com/most-beautiful-cities-in-africa/&ei=-tdpVciTK4OTNvT0gIAK&bvm=bv.94455598,d.cWc&psig=AFQjCNGufcCnGM3mTpS0PTTtCTyJergFqg&ust=1433086302726375


105 
 
 

 
 

2.1 Lusofonia: Discursos e representações cultural, imaginética e imaterial de 

caráter polifônico 

O surgimento do neologismo “glocalização” tenta conciliar duas ideias: global e local 

que, numa primeira análise, eventualmente mais descuidada, pareceriam antagónicas 

ou susceptíveis de dar origem alguma conflitualidade semântica. (ARRANCA, 2008, 

p.01) 

 

O termo glocalização, na sociedade contemporânea, expressa a simbiose entre o global 

e o local, engendrando, assim, o processo de simplificação do famoso lema: “pensar 

globalmente e agir localmente”, uma vez que o local -  a comunidade – constrói o global, nas 

palavras de Arranca (2008, p.01), “pelas relações que estabelece com outros contextos, também 

eles locais”. Por conseguinte, o fenômeno da glocalização demonstra-nos uma realidade 

multidimensional, já que estabelece parâmetros e está atenta às realidades locais em vez de 

ignorá-las ou degenerá-las de maneira completa.  

Tal realidade multidimensional leva-nos a ponderar, conforme Medeiros (2005, p.05), 

que a ideia de lusofonia surge: 

 

[..] frequentemente associada a um conjunto plural de significados que combina 

ideologias políticas, relações interestatais, interesses econômicos, questões 

linguísticas e identitárias, resultando daí uma dificuldade em se delimitar 

conceptualmente o que se designa por lusofonia e espaço lusófono. 

 

Nas palavras de Ribeiro e Ferreira (2003), essa ambiguidade de valor semântico é 

identificada no contexto português, em virtude da presença de: 

 

Uma lusofonia difusa que ainda ninguém sabe concretamente o que poderá ser, para 

além de uma ideia linguisticamente sustentada, heroicamente sedimentada numa 

herança comum de memórias diversas, politicamente interessante e europeia e 

socialmente reconfortante e até tonificante. (RIBEIRO e FERREIRA, 2003, p. 16) 

 

Levando em conta a pluralidade semântica atrelada à ideia de lusofonia, Leonard (1998, 

p.438) delimita quatro categorias de significação do termo que correspondem à acepção 

linguística, geográfica, institucional e uma “espécie de família espiritual repousando na 

recordação de um passado comum, sobre uma parte do esquecido e sobre uma vontade de 

construir em conjunto”.  

Esse processo de recordação de um passado comum impele o sujeito a lidar com suas 

memórias as quais, de acordo com Muxel (1996, p.230), “atuam no trabalho de reapropriação 

e negociação que cada um deve fazer em relação ao seu passado para chegar a sua própria 

individualidade”. Observa-se, nesse processo, que há uma ressignificação do termo lusofonia, 
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graças a sua inter-relação com as conjunturas geográfica, política, institucional e as condições 

históricas que fomentam a reinterpretação do termo. É relevante pontuar que as condições 

históricas trazem, à tona, os embates, ancorados em uma gama de pensamentos e ideologias 

que geram uma maior complexidade no processo interpretativo e avaliativo a respeito do termo 

lusofonia e suas imbricações na comunidade dos países de língua portuguesa.  

Nas palavras de Candau (2011, p.16), esse processo dialógico “resume perfeitamente a 

dialética da memória e da identidade que se conjugam, nutrem-se mutuamente, apoiam-se uma 

na outra para produzir uma trajetória de vida, uma história, um mito, uma narrativa”. E Leonard 

(1998, p.438) assevera o percurso interpretativo ponderando que “ a polissemia do termo 

lusofonia [..] permite muitas derivações, tendo cada um a tendência para querer encontrar nele 

o que aí procura” 

Perante esse contexto multifacetado, será apresentada, ao meu leitor, uma abordagem 

acerca das formulações da lusofonia que englobe um registro - lócus em que são destacados a 

relevância e a influência do conjunto de símbolos, de mitos e de ideologias que constituem e 

consubstanciam os processos identitários pelos países que compõem a comunidade dos países 

da língua portuguesa: Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São 

Tomé e Príncipe e Timor Leste.  

Nesse universo, nota-se que a questão linguística está dissolvida em um conjunto de 

argumentos e de contra-argumentos que tende a apagar a sua dimensão de centralidade e 

demonstra a nós - enunciador e coenunciador -, que além da questão linguística, a construção 

de uma comunidade lusófona está alicerçada em processos históricos, questões ideológicas, 

políticas e econômicas que se aglutinam para fornecer-nos uma configuração mais densa e 

complexa ao termo lusofonia e sua respectiva comunidade. 

Ressalta-se que a língua como prática social representa um poderoso elemento 

ideológico. Anderson (1994) elucida que o processo de subjetivação e a tomada de consciência 

do ator social como membro de uma comunidade logram êxito, a partir do momento em que o 

cidadão possui a competência linguística para ler os textos, que circulam no espaço de normas. 

Sendo assim, torna-se possível a formação/constituição de imaginários “nacionais” por meio de 

representações culturais partilhadas. 

Anderson (1994) pontua que, no momento em que o Estado consolida-se como portador 

de um imaginário cultural nacional uno e indivisível, emerge, entre os cidadãos que não 

compartilham o sentimento de pertença com o Estado, um sentimento de exclusão, uma vez que 

os cidadãos têm a impressão de se tornarem estrangeiros dentro de seu próprio território. No 
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entanto, a constituição de imaginários “nacionais”, por intermédio de representações culturais 

partilhadas, possibilita a esses cidadãos buscar as suas raízes históricas, que os representem. 

Nesse processo de busca de suas memórias, os atores sociais/cidadãos desenvolvem um 

sentimento de “empowerment” que os torna capazes de se imaginarem como uma comunidade 

que compartilha os mesmos valores simbólicos e culturais. Essa capacidade consubstancia-se, 

de maneira gradual, com o distanciamento da comunidade em relação ao imaginário cultural 

nacional uno e indivisível e com a formação de grupos minoritários, os quais almejam uma 

representação simbólica dentro do imaginário cultural “nacional”. 

  Cabe, nesse contexto, pontuar que língua como prática social exerce um papel fulcral 

sobre processo de legitimação da representação simbólica de uma comunidade ou nação no 

imaginário cultural ou na memória social de um país. E, além do mais, a língua está intimamente 

atrelada às relações de poder e às opções culturais, como demonstram as relações intersubjetivas 

entre dominadores versus dominados no processo de colonização e de descolonização. Tais 

relações são denunciadas pelos estudos pós-coloniais, os quais abordam, de maneira pontual, a 

opressão imperialista em uma das suas principais dimensões política e cultura: o controle e a 

dominação linguística.  

Segundo Ashcroft (1995), o controle e a dominação linguística, por intermédio da língua 

imperial, podem significar um processo de legitimação e de simbolização nos sistemas 

educacionais, nas estruturas política, social e econômica e também exercer uma influência na 

maneira que se constroem as ideias anticoloniais, que impelem os escritores, os intelectuais, os 

educadores e os pesquisadores a manifestarem a sua expressão de resistência, de indignação 

por meio de duas formas: a recusa total da linguagem do colonizador ou a subversão do poder 

do império, especificamente, por meio da língua do colonizador. 

Medeiros (2005) pondera que, com efeito, as relações de poder, implícitas na utilização 

da língua portuguesa, são identificadas pelos escritores dos países, oriundos de um processo de 

colonização português. No entanto, a língua, segundo Medeiros (2005, pp.05/06), é apropriada 

“pelos mesmos para a definição de objetivos políticos, reconstruções identitárias das sociedades 

independentes e, inclusive, nas definições de poder que enformam quer o processo de 

comunicação, quer a produção e reconhecimento de uma obra artística e literária”. 

 Cabral (1974, p. 101 apud MEDEIROS, 2005, p. 05) mostra-nos, de forma clara e 

objetiva, a influência da língua do colonizador: 

 

O português (língua) é uma das melhores coisas que os tugas nos deixaram porque a 

língua não é a prova de nada mais, senão um instrumento para os homens se 



108 
 
 

 
 

relacionarem uns com os outros, é um instrumento, um meio para falar, para exprimir 

as realidades da vida e do mundo. 

 

Em outro momento, Cabral (1974) deixa transparecer em seu pensamento a articulação 

entre língua, conhecimento e poder, sem olvidar as motivações ideológicas e partidárias como 

se observa em seu discurso: 

 

Há muita coisa que não podemos dizer na nossa língua, mas há pessoas que querem 

que ponhamos de lado a língua portuguesa, porque nós somos africanos e não 

queremos a língua de estrangeiros. Esses querem é avançar a sua cabeça não é o seu 

povo que querem avançar. Nós, Partido, se queremos levar para frente o nosso povo, 

durante muito tempo ainda, para escrevermos, para avançarmos na ciência, a nossa 

língua tem que ser o português. (CABRAL, 1974, p. 102 apud MEDEIROS, 2005, p. 

06) 

 

Semedo (1996) utilizando um registro literário e um contexto sócio-político em seu 

poema “Em que Língua Escrever”, demonstra-nos, de forma singular, as tensões e os embates 

identitários que se encontram subjacentes ao emprego da língua portuguesa. Esse poema, visto 

de forma metafórica, possibilita perceber o reconhecimento dos limites culturais, de expressão 

e comunicação, ao mesmo tempo que, atribui uma função simbólica de preservação de uma 

memória como patrimônio cultural imaterial. Segue o poema:  

 

Em que língua escrever 

Em que língua escrever 

Contando os feitos das mulheres 

E dos homens do meu chão? 

Como falar dos velhos 

Das passadas e cantigas 

Falarei em crioulo? 

Falarei em crioulo? 

Mas que sinais deixar 

Aos netos deste século 

 

Ou terei de falar 

Nesta língua lusa 

E eu sem arte nem musa 

Mas assim terei palavras para deixar 

Aos herdeiros do nosso século 

Em crioulo gritarei 

A minha mensagem que de boca em boca 

Fará a sua viagem 

 

E finaliza o poema de forma inquietadora e singular: 

Deixarei recado 

Num pergaminho 

Nesta língua lusa 

Que mal entendo 

(SEMEDO, 1996, pp.10/11) 
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Perante a esse poema, cabe a nós, leitores, no momento de decodificar os seus 

significantes e significados, transitar pelas dimensões do processo de leitura: sensorial, 

emocional e racional. Deve-se salientar que a dimensão racional possui um caráter 

eminentemente dinâmico e reflexivo. Martins (1988, p. 66) enfatiza que nesse processo o 

coenunciador “ao mesmo tempo que sai de si, em busca da realidade do texto, sua percepção 

implica uma volta à sua experiência pessoal e uma visão da própria história do texto, 

estabelecendo, então, um diálogo entre este e o leitor com o contexto no qual a leitura se 

realiza”. A autora complementa que: 

 

[..] a leitura racional acrescenta à sensorial e à emocional o fato de estabelecer uma 

ponte entre o leitor e o conhecimento, a reflexão a reordenação do mundo objetivo, 

possibilitando-lhe no ato de ler, dar sentido ao texto e questionar tanto a própria 

individualidade como o universo das relações sociais. Ela não é importante por ser 

racional, mas por aquilo que o seu processo permite, alargando os horizontes de 

expectativa do leitor e ampliando as possibilidades de leitura do texto e da própria 

realidade social. 

 

Tal realidade social, particularmente a expressa no poema de Semedo (1996), deve ser 

compreendida como um fluxo contínuo de metamorfoses para atingir a verossimilhança, 

tornando-a, assim, capaz de energizar comunidades e impeli-las a experimentar e vivenciar os 

laços de pertencimentos que se estabelecem por meio da linguagem e das teias de significados 

que se constituem e tornam-se categorias e códigos no processo de mediação simbólica. 

 Seguindo essa linha de raciocínio, nota-se que o Crioulo, categoria simbólica 

reivindicada pela autora, é uma dentre as várias inquirições que estão correntes nas obras de 

produção artística e cultural dos escritores dos países, provenientes da língua oficial portuguesa. 

Medeiros (2005, p. 08) assevera a pertinência de meu processo interpretativo, ao pontuar outros 

fatores como: 

A denúncia de situações sociais e políticas de opressão foram também expressas em 

língua portuguesa pelos sectores mais literados da população das ex-colonias 

portuguesas, durante o período da pré-independência, da independência e após 

independência. As obras literárias, instrumento poderoso de luta contra as práticas 

coloniais, assumiram, igualmente, um papel crucial na promoção cultural dos países, 

então independentes.  

 

A autora finaliza ponderando que a linguagem: 

 

[..] veículo de dominação durante a época colonial, constitui-se num instrumento de 

denúncia, de resistência, de expressão de oposição ou num meio privilegiado de 

expressividade de relações emergentes entre povos submetidos a processos de 

exploração e silenciamento coloniais. Com as línguas locais e com a língua 

portuguesa, foi lhes possível denunciar a dominação, organizar ideologicamente a luta 

pela independência, negociar com outras nações e, em alguns casos, reclamar um 

elemento de unidade entre povos que se encontravam envolvidos em contextos 

culturais diversos. (MEDEIROS IBIDEM)  
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A língua como prática social representa, nesse cenário, um profícuo instrumental no 

processo de apropriação, de reapropriação e de negociação acerca das memórias ditas “oficiais”. 

Estas memórias estão ancoradas em discursos, em representações culturais, imaginéticas e 

imateriais de caráter polifônico, os quais possibilitam tanto observar, por meio de um olhar 

apurado e acurado, a realidade social, como também desnudar o subjacente às representações 

simbólicas: as estratégicas política e econômica que movem/impulsionam o seu caráter 

dialógico de forma assimétrica.  

Diante desse contexto, serão discutidas, no próximo subitem, as relações entre língua e 

poder. 

 

2.2 Língua e Poder: Língua Portuguesa e Lusofonia 

 

O ato de compreender o conceito de lusofonia demanda do ator social, cosmopolita, 

multifacetado em termos étnico e cultural, a perceber que a ideia de espaço lusófono 

somente aufere valor semântico se estiver articulada com os processos históricos de 

expansão, de dominação, de assimilação e de imposição da língua aos países que 

integram a comunidade dos países de língua portuguesa (CPLP). (COMENTÁRIOS 

MEUS) 

 

Nesse contexto, o ponto de partida, neste percurso investigativo e interpretativo, é o 

fator linguístico, visto que permite analisar o processo histórico por uma perspectiva histórica 

e antropológica, no momento em que nós, enunciador e coenunciador, tornamos cônscios das 

imbricações da disseminação e da utilização da língua portuguesa em um contexto de embates: 

trocas comerciais e relações diplomáticas que ocorreram durante os séculos XVI e XVII.  

Em contrapartida, de acordo com Leonard (1998, p. 438), o fator linguístico assumiu, 

após o processo de descolonização, “um fator de aproximação da unidade”. Todavia, o leitor 

deve permanecer alerta a tais fenômenos: língua como opressão versus língua como 

aproximação, uma vez que são interpretados e reinterpretados no bojo de suas implicações 

históricas e sociais as quais acompanham o ator social no processo de configuração e 

reconfiguração identitária. 

 Ressalta-se que esse processo de interpretação perpassa pela percepção a qual 

ultrapassa o simples registro da variedade das verossimilhanças, à medida que o ato de olhar, 

de sentir, de experimentar uma realidade, atribui um significado e uma determinada orientação 

de comportamento. É oportuno mencionar que, nesse cenário, a língua portuguesa, conforme 

Lourenço (2004), foi conduzida às colônias sem um planejamento pedagógico. Tal ausência 

demonstra um descaso por parte do dominador, em relação à relevância da língua no processo 

de individuação do ator social, já que era tratada como um produto de troca: mercadoria.  
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Dando continuidade a essa premissa, Margarido (2000, p. 56) pondera que não só a 

ausência de estratégia governamental em relação à língua, mas também os parcos investimentos 

nas infraestruturas educacionais nas colônias geraram “uma fragilidade da língua portuguesa 

em todos os países que se tornaram independentes”. O autor salienta que, no processo de 

exploração colonial portuguesa, “podíamos até dizer que ninguém acreditou na necessidade de 

se assegurar a banalização da língua portuguesa, partindo do princípio que os africanos 

trabalhariam para os colonos, mesmo condenados à mudez comunicacional”. (MARGARIDO 

IBIDEM) 

Tal mudez está relacionada, nas pesquisas de Margarido (2000), ao fato de que as 

convicções racistas dos colonizadores portugueses levaram-nos a considerar os africanos uma 

tábula rasa, ou seja, incapazes e inferiores a respeito de suas capacidades cognitiva e intelectual 

tanto para desenvolver as competências linguística e gramatical da língua portuguesa, quanto 

para estabelecer um ato enunciativo com o Outro. Margarido (2000, p.61) enfatiza que esse 

cenário de relações assimétricas configura-se em razão “da existência de hierarquias 

linguísticas que não são mais do que um duplo de hierarquias sociais e sobretudo raciais”. 

Heintze (2005, p. 180) chama nossa atenção para o fato de que “ a atribuição das raízes 

históricas da atual lusofonia em Angola única e exclusivamente aos portugueses e ao seu 

domínio colonial, seria incorrer num erro grosseiro e num simplismo inadmissível”. E ressalta 

que: 

Desde os séculos XVII que um grupo de africanos que adoptou elementos da cultura 

portuguesa –para além do vestuário, principalmente a língua falada e escrita – teve 

uma participação decisiva neste processo, não só no hinterland costeiro, mas a partir 

do século XIX também no interior profundo do continente, longe de qualquer 

influência direta dos portugueses. (HEINTZE 2005, p.180) 

  

A assertiva de Heintze (2005) traz, à baila, o papel da linguagem, da escrita e dos 

vestuários dos africanos como patrimônio cultural imaterial. Entende-se por patrimônio cultural 

imaterial como sendo uma categoria de pensamento humano que se consubstancia por meio dos 

símbolos, das imagens, dos códigos e das linguagens (falada e escrita) os quais possibilitam a 

compreensão da vida social e cultural. 

Gonçalves (2007, p.241) ressalta que “apesar de estarmos lidando com uma categoria 

universal e – nesse sentido presente em toda e qualquer coletividade humana – não nos exime 

absolutamente de qualificá-la em termos culturais e históricos”, visto que o acesso às categorias 

somente é possível por meio do processo de significação e ressignificação do constructo 

político, histórico e cultural.   
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Ciente dessa premissa, será abordada, nos próximos subitens, a influência da lusofonia 

no interior da África Central na era pré-colonial, com fulcro tanto em descortinar as relações 

entre língua e poder, como ampliar o horizonte de meu coenunciador para compreender a 

História e a realidade do espaço lusófono discutido na contemporaneidade de forma diacrônica 

e não sincrônica. 

 

2.2.1 O processo de Kimbundização dos colonizadores portugueses 

 

Vansina (2001) pontua que, no início dos séculos XVII e XVIII, a língua portuguesa 

conseguiu estabelecer-se como língua franca23 ao redor dos centros portugueses, restringindo-

se, contudo, a um pequeno espaço, em virtude dos seguintes fatores: reduzido número de 

falantes da língua portuguesa, o alto índice de mortalidade dos emigrantes portugueses, a 

ausência de mulheres portuguesas e de instituições escolares. 

A língua portuguesa, nesse contexto, como prática social foi retrocedendo de forma 

gradual em favor do Kimbundu, porque o progenitor português não demonstrava interesse em 

socializar os seus filhos, impossibilitando, assim, de forma inconsciente, a manutenção de seus 

sinais diacríticos no processo de individuação de seu filho como sujeito sócio histórico. Essa 

lacuna foi preenchida por suas mães africanas que os socializavam por meio do instrumental 

linguístico Kimbundu.  

Heintze (2005) salienta que a publicação, no ano de 1620, de um catecismo em 

Kimbundu e a padronização da língua Kimbundu impeliram o florescimento do Kimbundu nos 

séculos XVII e XVIII. Tal fato, segundo Heintze (2005, p.182), “[..] não só substitui os diversos 

dialectos kimbundu, mas, em consequência do comércio de escravos, substitui também o 

português como língua franca em muitas regiões e estabeleceu-se como língua escrita”. A 

autora menciona que “este processo acentuou-se com a expulsão dos jesuítas e com o 

encerramento das suas escolas no ano de 1760, cujas consequências não se restringiram à 

língua, e que levou a uma africanização reforçada da elite”. (HEINTZE 2005, p. 182). 

Em meados do século XVII, o governador português Antônio Álvares de Cunha 

demonstrava o seu repúdio e indignação ao dizer que: 

 

Cauza sim admiração grande ver que esta cidade cheya de Menistros de Deos, 

Templos, Pregadores e homens europeus se esquecem os seus abitantes da religião, 

                                                           
23 Expressão latina para língua de contato ou língua de relação resultante do contato e comunicação entre grupos ou membros de grupos 

linguisticamente distintos para o comércio internacional e outras interações mais extensas. 
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da lingoa e dos costumes da nossa nação; porque nada disto existe, neste mizeravel 

Povo, os seus costumes são barbaros, a lingoa hé a inbunda, e a ley a gentilica24. 

 

É profícuo pontuar que a mudança para a língua portuguesa somente ocorreu a partir de 

1823, graças ao fracasso de uma revolta da elite local e da imigração de um novo contingente 

de cidadãos portugueses. 

 

2.2.2 Ndembu25 e seus respectivos arquivos 

 

O segundo fenômeno relevante, no que concerne à interação luso-africana, consiste no 

aparecimento de uma cultura na modalidade escrita com cunho de caráter político, sob a 

influência portuguesa, em uma série de sobados26 do hinterland, a partir século XVII.  

Heintze (2005, p. 182) alerta-nos para o fato de que: 

 

[..]a correspondência dos reis do Kongo com o rei de Portugal e Vaticano seja há 

muito conhecida e faça parte de qualquer historiografia sobre este reino, o facto de se 

ter limitado sobretudo ao governante principal impediu, para além do reconhecimento 

da sua existência como tal, que lhe fossem atribuídas características estruturais 

próprias. 

 

A autora enfatiza que: 

 

Só com a descoberta de centenas de documentos em diversos sobados angolanos e 

com sua publicação parcial, os chamados arquivos dos Ndembu27, cujos documentos 

mais antigos tem três séculos e meio de existência. Ocorreu, entretanto, uma 

reapreciação integral que, até agora, foi reconhecida apenas por um círculo restrito de 

historiadores iniciados, mas um dia será inevitavelmente chegar a um público mais 

vasto. (HEINTZE 2005, p. 182) 

 

A iminência de uma abrangência de pesquisadores interessados nesse patrimônio 

cultural e a disseminação dessa produção de conhecimento ao público em geral estão 

relacionados ao fato de que a sociedade, o meio ambiente e os valores culturais dos atores 

                                                           
24 Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa (AHU), cx.26, 1754-1756, doc. De 6.12.1754, in Carlos Couto, 1972, Os capitães mores em Angola 

no século XVIII, Luanda, Instituto de Investigação Científica de Angola, pp. 65-66, n.97 (apud HEINTZE.2005, p.182)   
25 Os Ndembu, segundo Santos (2004, p.01), encontravam-se localizados no Norte de Angola, ao longo da linha do rio Cuanza, provavelmente 

desde antes do século XVII. Sem abandonarem a sua estrutura política e social original, os Ndembu mantiveram um contato secular com 

estados os quais dispunham de estruturas políticas e burocráticas estabelecidas sobre a escrita: as autoridades coloniais portuguesas (sediadas 

em Luanda) e, por imitação destas, o Reino do Congo, com quem os Ndembu mantinham uma antiga dependência política. A história dos 
Ndembu está desde o século XVII até o século XX, possibilitando-nos acompanhar e observar as etapas em que se estruturou o processo que 

conduziu à apropriação da escrita. 
26 Sobados correspondem a territórios sob a administração de um Soba. Soba significa uma autoridade tradicional, chefe tribal. O soba, em 
certas regiões, é escolhido pelo conselho; noutras a sucessão é matrilinear, sucedendo-lhe um sobrinho, filho de uma irmã.  
27 Encontravam-se localizados no Norte de Angola, ao longo da linha do rio Cuanza provavelmente antes do século XVII. 
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sociais sofrem alterações durante o processo de interação entre o homem e a natureza e entre as 

relações intersubjetivas de caráter político-econômico e cultural. 

Logo, a concepção de patrimônio cultural não podia ser pensada como uma unidade de 

caráter singular, uma vez que a noção de preservação incorpora um conjunto de bens que se 

repetem e que são, em certo sentido, similares. No entanto, essa similaridade não impossibilita 

que haja, entre os bens que se repetem, uma unidade de caráter singular. 

Nesse cenário, a noção de imaterialidade do patrimônio cultural ultrapassa a concepção 

clássica da dimensão da materialidade, em virtude de “compreender as expressões de vida e 

tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus 

ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes”(UNESCO28). Essa assertiva teve 

como base de formulação as ideias, os conceitos discutidos na convenção da UNESCO de 2003 

que, conforme Rotman e Castells (2007, p.73), teve o papel de explicitar: 

 

[..] uma definição, compreendendo o patrimônio imaterial os usos, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos 

e espaços culturais que lhes são inerentes às comunidades, aos grupos e em alguns 

casos aos indivíduos reconheçam como parte de seu patrimônio cultural.  

 

Atento a essa particularidade sobre o patrimônio material e imaterial, Santos (2004) 

apresenta-nos, por meio de um estudo acerca dos documentos dos Ndembu, que houve uma 

utilização do sistema alfabético europeu a qual lhe possibilitou organizar arquivos, lócus em 

que foram guardados, durante o período de quatro séculos, documentos escritos na troca de 

correspondências entre as autoridades portuguesas da colônia e os chefes da África e também 

entre as próprias elites políticas africanas.  

Santos (2004, p. 01) assevera que os arquivos: 

 

Trata-se portanto de um corpus documental composto por alguns arquivos dos Estados 

Ndembu, cujos autores são indivíduos identificados, detentores de autoridade, com 

objetivos de ação política datada. Isso permite, do ponto de vista da pesquisa, 

ultrapassar o carácter altamente normativo e idealizado das tradições orais que 

costuma estar na base dos estudos sobre essas sociedades. 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, observa-se, por meio da análise dos documentos, que 

o primeiro contato africano com a escrita corporifica-se como expressão do poder do Outro, ou 

seja, dos colonizadores portugueses, visto que, conforme Santos (2004, p.02), a escrita “subjaz 

ao próprio auto de vassalagem, visto como objeto formal e simbólico de poder que institui uma 

relação de subordinação do estado africano vassalo perante o governo estabelecido em Luanda”. 

                                                           
28 Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-heritage/Acesso em 13 de Maio de 2015. 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-heritage/Acesso
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Portanto, nas palavras de Santos (2004, p.02), “poder é escrita e escrita é poder”. A 

autora pontua que, desde o final do século XVI (o primeiro exemplo data de 1582), a 

legitimação da soberania portuguesa, a partir do governo central de Luanda e diante dos 

soberanos africanos estabelecidos, “socorreu-se do instrumento jurídico, já amplamente 

experimentado nas relações com os Estados asiáticos, que são os tratados de vassalagem”.  

(SANTOS 2004, p.02) 

Nessa ocasião, os chefes africanos que se tornam vassalos do rei de Portugal eram 

submetidos a ato solene e público o qual se consubstanciava por meio da produção formal de 

um documento escrito. Santos (2004, p.02) esclarece que: 

 

A conclusão de um tratado de vassalagem assumia uma dupla forma: um ato oral e 

um ato escrito. O acordo celebrava-se na presença de duas pessoas com poderes de 

soberania próprios ou delegados: o rei de Portugal representado pelo seu governo em 

Angola ou outra autoridade portuguesa com poderes competentes (caso dos capitães 

mores dos presídios ou os chefes dos Concelhos ou distritos, divisões administrativas 

de carácter mais amplo), e o rei ou chefe africano. No momento das negociações e 

fixação das condições do tratado, a autoridade africana podia ser representada por uma 

embaixada, mas o tratado em si mesmo só ganhava força legal com a assinatura aposta 

pelo próprio rei africano e a execução por este dos actos simbólicos inerentes. 

 

E autora ressalta que: 

 

Nesta cerimônia o documento escrito, previamente preparado – o auto de vassalagem 

propriamente dito era lido em voz alta. Por outro lado, os atos ou gestos simbólicos 

de legitimação ligados à celebração do contrato, “encomenda e a investidura”, (cuja 

origem radicava na Europa medieval), eram articulando com cerimônia gestuais de 

origem africana. Assim, no ritual da encomenda o cerimonial europeu passou a ser 

substituído por um conjunto de atitudes procedentes dos costumes locais. A 

genuflexão do rei vassalo, no momento em que pronunciava o juramento, foi 

substituída por uma expressão local de sujeição e agradecimento – os sobas batiam as 

palmas, pondo as mãos na terra e depois no peito, enquanto juravam ser leais vassalos 

ao rei de Portugal. A encomenda seguia-se a investidura do vassalo, que se designou 

em Angola desde o século XVII por undamento, a qual, por seu turno, subdividia-se 

em dois actos: a cerimónia do peso, diretamente extraída da tradição africana e durante 

a qual o vassalo era coberto de pemba, simbolizando com isso a instalação legítima 

no seu território tradicional e por fim a chamada cerimónia do vestir. (SANTOS, 2004, 

pp. 01/02) 

 

Observa-se que, nesse ritual, o contrato de vassalagem, documento escrito, estava 

alicerçado/estruturado em direitos e obrigações a serem cumpridos por ambas as partes. Para 

lograr êxito na obtenção da seguridade em termos de paz e de proteção, os Ndembu juravam 

fidelidade ao rei de Portugal, o que pressupunha  o cumprimento das leis do governo português, 

o pagamento de impostos (o dízimo), o auxílio ao governo no caso de guerras, a abertura de 

caminhos, com a finalidade de permitir o livre trânsito ao comércio, ao recebimento dos 
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funcionários público, civil, eclesiástico, judicial e militar e o não acoitamento aos foragidos e  

convivência harmoniosa entre os seus povos.  

Deve-se salientar que a escrita tornou-se o meio e o instrumental utilizado pela Coroa 

portuguesa para manter e para estabelecer contatos de caráter oficial com os chefes de África. 

Santos (2004, p. 03) complementa meu processo interpretativo, ao dizer que “os sobas ou 

dembos avassalados encontravam no registro escrito a legitimação do seu poder pelas 

autoridades coloniais e ganharam consciência da necessidade de guardar essa documentação 

como símbolo de relação estabelecida” e afirma que: 

 

O registro em papel salvaguarda assim para o exterior aquilo era válido oralmente nas 

relações puramente africanas. Dessa forma, os africanos, mesmo antes de saberem ler 

e escrever e de reconhecerem à escrita a função de instrumento de comunicação, foram 

compelidos a considerar o carácter vinculativo, fixo e perene do que é gravado sobre 

o papel. Antes de ser instrumento de comunicação, a escrita foi utilizada e apreendida 

como um símbolo do poder político europeu. (SANTOS 2004, p.03) 

 

E autora complementa que:  

 

A modalidade do estabelecimento de tratados de vassalagem, como forma de domínio 

pelo menos nominal sobre os poderes africanos do interior angolano, teve lugar desde 

o século XVII até à década do século XX. O mesmo aconteceu com as fórmulas, 

contidas nesses autos de vassalagem. Elas são entre si muito iguais, extremamente 

repetitivas e regulares ao longo do tempo. (SANTOS 2004, p.03) 

 

 Sendo assim, a continuidade textual e institucional dos tratados de vassalagem 

demandou, por parte dos atores sociais envolvidos, um exercício intenso da cultura da 

vassalidade que contribuiu, de maneira decisiva, para “uma vulgarização de todo o vocabulário 

jurídico-político de raiz feudo-vassálica e da escrita como forma de exercício do poder”. 

(SANTOS 2004, p. 05) 

Santos (2004, p.05) finaliza este percurso investigativo, afirmando que: 

[..] a escrita constitui-se, definitivamente, como um elemento de inovação política que 

atua em nível das estruturais estatais Ndembu, sabendo acrescentar-se as formas de 

organização e legitimação já existentes, aprendendo a coexistir com elas e 

(aprendendo) sofrendo até as mesmas formas de transformação”. 
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2.2.3 A aquisição da língua portuguesa pelos Ambaquistas 

 

O povo de Ambaca é talvez o mais civilizado dos nossos Distritos e Presídios, pois é 

raro o preto ambaquista que não saiba ler e escrever, ainda que mal, ou pelo menos 

assinar o seu nome; geralmente são portuguezões, e amantes dos termos empolgados 

e pouco comuns, nas suas extensas escritas. (MANUEL FRANCINA) 

 

A habilidade e a competência dos Ambaquistas com a língua portuguesa possibilitaram-

lhes desempenhar, na sociedade do século XVII angolana, o papel de intermediários luso-

africanos na compra e venda de escravos. Nesse cenário, a atividade dos Ambaquistas, no 

século XVII e XVIII, era mais relevante que o contato diplomático e a atividade missionária 

dos portugueses, uma vez que, nas palavras Heintze (2005, p. 184), tanto o contato diplomático 

como a atividade missionária não eram considerados “os atores principais dos avanços em 

direção ao interior da África”. A autora enfatiza que: 

 

[..] isto não se deveu somente ao seu número relativamente reduzido, mas 

correspondeu também expressamente à política oficial portuguesa, nomeadamente no 

que respeita ao comércio de escravos. Por esse motivo, todos os regimentos do século 

XVII, endereçados aos governadores portugueses de Angola, continham uma cláusula 

que os obrigava a zelar para que << que não uão brancos as feiras que não haja feiras 

homeñs brancos ainda que seya com pretexto de guardar justiça e meter em ordem>>, 

de modo a impedir que houvesse << grande prejuízo ao bem com u e ao serviço de 

Deos e meu29>>. Esta proibição não conseguiu impor-se, como se pode verificar pelas 

suas repetidas edições. Porém, as transgressões geralmente violentas, praticadas com 

vistas à obtenção de escravos, não tiveram provavelmente consequências em nível de 

divulgação da língua portuguesa. (HEINTZE 2005, p.184) 

 

Por outro lado, os filhos de progenitores portugueses, nascidos em Angola “filhos da 

terra”, sobretudo os seus descendentes, desempenharam um papel fulcral, particularmente 

durante o século XVII e XVIII, momento em que a região populosa de Ambaca constitui-se, de 

acordo com Heintze (2005, p.184), “ uma elite luso-africana independente dos sobados. 

É oportuno mencionar, ao leitor, que para compreender esse processo de configuração 

de uma elite luso-africana independente dos sobados é necessário buscar, por meio de uma 

digressão dos fatos históricos, as memórias acerca do povo Ambaquista, com o intuito de 

descortinar o processo de formação, no imaginário cultural angolano, do arquétipo de uma elite 

luso-africana independente.  

Entende-se por arquétipo, de acordo com a psicologia analítica Junguiana, uma forma 

imaterial a qual os fenômenos psíquicos tendem a se moldar. Jung (1972:1982) pondera que o 

                                                           
29 Regimento endereçado a Fernão de Sousa, 20.3.1624, in HEINTZE, Beatriz (ed), 1985, Fontes para história de Angola do século XVII. I 

Memórias, relações e outros manuscritos da Coletânea Documental de Fernão de Sousa (1622-1635).  
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termo, arquétipo, corresponde aos modelos inatos. Estes modelos são constituídos por 

estruturas invisíveis dos símbolos e servem de matriz para o desenvolvimento da psique. 

As estruturas invisíveis dos símbolos criam, em nossa psique, imagens ou visões as 

quais, no imaginário cultural dos atores sociais angolanos, correspondem às experiências e às 

memórias. Ressaltam-se que ambas, a memória e a experiência, perpassam de geração em 

geração e auxiliam os atores sociais em seu processo de subjetivação na contemporaneidade, 

em virtude de coexistirem no inconsciente coletivo de um povo ou comunidade.    

Cabe a nós, enunciador e coenunicador, perceber que as memórias e as experiências, 

corporificadas em arquétipos, atuam, conforme, Muxel (1996, p.230), “no trabalho de 

reapropriação e negociação que cada um deve fazer em relação a seu passado para chegar a sua 

própria individualidade”. Sendo assim, serão apresentados, ao leitor, os fatos históricos que 

esclarecem o processo de formação do arquétipo da elite luso-africana independente 

Ambaquista no século XVII e XVIII.  

Situando, o leitor, os fatos históricos: 

 

 Reino do Ndongo: Conquista, Comércio e Guerra:  

 

No século XVI, o reino do Ndongo centralizou-se em torno do Ngola - soberano a quem 

os sobas -governantes locais-, prestavam homenagem. D. Sebastião, após as experiências 

frustradas da Coroa Portuguesa em estabelecer relações comerciais com o Ngola e catequizá-

lo30, forneceu a carta de Doação a Paulo Dias de Novais. Esta carta o autorizava colonizar 

Angola, tendo como paradigma as sesmarias, adotadas na América.  

Luanda tornou-se o principal porto de embarque de mão-de-obra escrava, engendrando, 

assim, o deslocamento do eixo econômico da África Central do Congo para Angola. Os 

portugueses instalaram-se, no início, na ilha de Luanda e foram, de maneira progressiva, 

adentrando no interior por meio da política de avassalamento/opressão dos sobas. E construíram 

fortalezas no curso do rio Kwanza, com a finalidade de garantir o controle das feiras, onde a 

principal mercadoria era o escravo.  

As guerras de conquista, desde 1590, estiveram atreladas à política colonialista 

portuguesa em Angola, legitimada pelos jesuítas que defendiam e pregavam a “conversão pela 

espada”. Logo, os governantes locais – sobas – eram obrigados a pagar tributos em escravos, 

conceder passagem, alimentação, proteção às tropas portuguesas, ser inimigo dos inimigos da 

                                                           
30 A Coroa mandou uma expedição em 1520, que resultou na prisão dos emissários, e outra em 1565, em que Paulo Dias de Novais ficou detido 
junto com o padre Baltasar de Castro. Para obter maiores detalhes consultar a obra: Amaral, Idíio. O reino do Congo, os Mbundu (ou 

Ambundos), o reino dos “Ngola”(ou de Angola) e a presença portuguesa de finais do século XV a meados do século XVI. (Cap2) 
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Coroa e qualquer ação ou circunstância que não agradasse o governo lusitano justificava a ação 

militar. Fonseca e Souza (2011, p.01/02) ressaltam que: 

 

Governadores portugueses, interessados nos altos lucros do comércio escravista, 

valeram-se dos Imbangalas, guerreiros chamados na documentação de Jagas, para 

aumentar o aprisionamento de escravos no interior. Esse povo errante vivia da guerra, 

atacando povoados Mbundo e saqueando sua produção. Governadores como Manuel 

Cerveira Pereira (1603-1606/1615-1617), Manuel Pereira Forjaz (1607-1611) e Bento 

Banha Cardoso (1611-1615) marcaram seus mandatos pela aliança com os 

mercenários Imbangalas, o que fomentou a guerra entre os povos autóctones e criou 

um ambiente de instabilidade política. A guerra desestabilizava a produção e impedia 

que os sobas saldassem seus tributos, gerando uma contradição na política colonial. 

  

Nesse cenário de instabilidade política e econômica, o governador, Luiz Mendes de 

Vasconcelos, optou em transferir o presídio de Hango para Ambaca, em terras pertencentes ao 

soberano Ngola. Essa transferência desagradou o soberano e impulsionou um período de 

guerras entre os portugueses e os exércitos do Ndongo. É necessário pontuar ao leitor que, no 

processo de invasão do Ndongo, os portugueses tiveram o apoio do Jaga Cassange31, portanto, 

o Ngola foi derrotado e sua respectiva esposa e alguns de seus principais apoiadores foram 

aprisionados. E o soberano sentindo-se enfraquecido, refugiou-se em uma das ilhas do Kwanza.  

Fonseca e Souza (2011, p.02) ponderam que: 

 

Após o ataque bem sucedido da aliança, Cassanje e seu bando se recusaram a sair das 

terras ocupadas do Ndongo com sua ajuda, dessagrando as autoridades portuguesas 

que desejavam ter controle sobre o território32. A ocupação do território pelo Cassanje 

dificultou ainda mais o comércio de escravo, uma vez que ele se recusava a ser um 

mero fornecedor de escravos baratos. Sua presença no Ndongo passou a ser vista como 

inconveniente, tanto para os portugueses como para o Ngola, que perdera o território. 

 

Perante essa conjuntura, João Correia de Sousa, em 1621, tornou público as condições 

reais da situação da conquista: “ confesso as novas que acho de Angola estar tudo revolto e 

baralhado mal me posso eu resolver no negocio dos soldados, de mais trazer muy poucos, e eles 

de muy má vontade neste sítio33”. Para encontrar uma solução, o governador, João Correia de 

Souza, mandou os embaixadores a Ngola Mbandi com o intuito de negociarem a paz. Para 

lograr êxito nessa negociação, os portugueses se comprometiam a remover Cassanje do 

                                                           
31 De acordo com Vansina (1998, pp.651/653), “o nome Jaga (em Kikongo: Yaka) é utilizado nas fontes como sinônimo de bárbaro e aplicado 

a toda uma série de guerreiros mais ou menos nómadas. Os primeiros Jagas apareceram a leste de Mbata, ao sul do Pool e de lá passaram para 

as margens do Coango”. É relevante mencionar que os grupos, Jaga, extinguiram-se quase todos no século XVII e, por isso, incorporaram-se 
nas populações, salvo o grupo Jaga Cassanje que ocupou a Baixa do Cassanje, junto do Rio Coango, e formou o Jagado do Cassanje que durou 

até o fim do século XIX. 
32 Relação do Dongo de Fernão de Souza em Heintze, Angola nos séculos XVI e XVII. (p. 286) 
 
33 Carta de João de Souza e Manuel Cerveira Pereira. 4/10/1621. Em Cardonega História Geral das guerras angolanas. p.100 em nota. 
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Ndongo, a devolver os Kijicos e os sobas, ilegalmente apreendidos por Luiz Mendes de 

Vasconcelos, e a sair do forte de Ambaca. 

 

 Falecimento de Ngola Mbandi na primavera de 1624. 

 

Ngola Mbandi morreu, em 1624, na ilha de Kindonga e deixou um único herdeiro: seu 

filho menor, sob aos cuidados do Jaga Caza Cangola. As cartas, de Fernão de Souza, revelam-

nos dados relevantes acerca desta passagem. 

 Em 15 de Agosto de 1624, Fernão de Souza, escreveu ao governo informando sobre a 

morte do soberano: 

El Rey d’Angola he falecido de hus pôs de peçonha que tomou de paixão por lhe não 

cumprir o governador João Correa de Souza a promessa que lhe tinha feito de mudar 

o presídio de Embaça pera a Luynha conforme ao assento que se tinha tomado sobre 

isso per autos que ficao em meu poder. Deixou nomeada no trono Dona Anna de 

Souza sua irmã que esta baptisada, mas ella se não nomea senão senhora d’Angola. 

Tenho carta sua em que me diz que mudando o presídio se sahira logo das ilhas donde 

esta (ilha de Quindonga) e se passará para a terra firme e que fará as feiras na Quiçala 

onde costumavao fazer, e que mandará aos seus que venhão a ellas, e que tragão peças 

(escravos) por o ter assy assentado com os seus macotas, que são os de conselho, e 

que semeará as terras, e pedirá padres da Companhia para baptizarem os que quiserem 

fazer christãos, e o seu tendala, que he a pessoa principal se quer logo baptizar e pede 

ao Bispo lhe mande levantar igrejas, e que se lhe mande hua pessoa de respeito pêra 

tratar distas coisa. Pólas razões que se apontão no auto que fez João Correa, e no que 

fez Pero di Souza, retificou o Bispo servindo de governador, que todos tenho em meu 

poder, me parece que será de grandi serviço de Deos, e de Vossa Magestade mudarse 

o presídio da Embaça pera a Luynha por não aver nisso perigo por estar o Reyno muito 

pobre, e falto de gente, e quando parecer tonar a situar o presídio onde esta podesse 

fazer, e perdendo esta boa ocasião, que Dona Anna offrece do Christianismo, e abrir 

dos caminhos e principiar feiras não se tornará a ter tão boa, o que importa muito para 

a Fazenda di Vossa Magestade e bem comum disti Reyno em que há grande falta de 

peças. (CARTA DE FERNÃO DE SOUZA AO GOVERNO. 15/8/1624 . In.: 

HEINTZE. FONTES PARA HISTÓRIA DE ANGOLA, VOL. II (p.85.doc.36) 

 

Nas palavras de Fonseca e Souza (2011, p.04), a carta elucida que “ Ngola Mbadi teria 

se suicidado por desgosto por não se cumprir o acordo com os portugueses, e quem é 

responsabilizado pela morte é o ex-governador – João de Correia de Souza -, quem primeiro se 

comprometeu em resolver o problema”. Os autores pontuam que Nzinga surge como soberana 

legitima, nomeada e disposta “a aceitar o cristianismo e a abrir o comércio em seu reino, assim 

é tratada como uma aliada em potencial”. 
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 Governo de Angola (22/06/1624 a 4/9/1630)  

 

No mesmo ano do falecimento de Ngola Mbandi, Fernão de Souza assumiu o governo 

com as diretrizes para estabilizar o país e converter os lucros da colonização para a Coroa, os 

quais eram auferidos pelo comércio e não pela guerra. O primeiro passo de Fernão de Souza foi 

estabelecer as feiras em pontos/locais estratégicos em parceiras com os governantes locais, 

sobas. 

Em dezembro de 1624, o governador informa por intermédio de uma carta ao governo 

sobre o terrível cenário da conquista: os holandeses ameaçavam o litoral e teriam auxilio do rei 

do Congo, o qual preparava um ataque por terra; faltavam soldados e alimentos para as tropas 

e os presídios e havia indisciplina nos pelotões. Fernão de Souza completa a carta noticiando:  

 

[..] Dona Anna senhora de Angola me aperta muito que lhe cumpra a palavra que lhe 

deu o governador João Correa de Souza, e que lhe mude o presídio da Embaça, e que 

logo se passará para terra firme, e mandará buscar padres da Companhia, e levantará 

igreja, e farpa feitas largando-lhe Vossa Magestade os quizicos e sovas que com a 

guerra que diz se lhe fez injusta lhe tomarão do que tenho dado conta, e apontando as 

razões que pera isso há, fico esperando hordem para seguir a que for em mais serviço 

de Vossa Magestade34. 

 

Diante desse cenário, Segundo Brásio (1952), a câmara de Luanda aprovou, de forma 

unanime, a retirada de Ambaca apenas após a ordem expressa do rei e deliberou que os Kijicos, 

presos de maneira injusta por Luiz Mendes de Vasconcelos, somente seriam devolvidos a 

Nzinga após ela se avassalar. O governo, em vez de se retirar de Ambaca, fortaleceu-se na 

região e inaugurou na região uma feira de escravos ainda em 1624. (HEINTZE, 1988) 

A região ficou conhecida, em virtude de seus presídios, como a “Fortaleza de Ambaca” 

ou “ Forte de Ambaca”, localizado à margem do rio Lucala, na vila de Camabatela, sede do 

município de Ambaca, na província de Cuanza-Norte, no interior de Angola. De acordo com 

Serrão (1971, p. 474/475), a “Fortaleza de Ambaca” é: 

 

[..] dotada de guarnições militares, constituíam as circunscrições administrativas 

fundamentais do território, sendo chefiados por capitães-mores nomeados pela Coroa 

ou por regentes designados pelo Governador-geral. A partir deles desenvolveu-se a 

penetração comercial, religiosa e política no território; deles partiam as expedições 

militares e neles buscavam refúgio os colonos em caso de maior perigo. 
 

O desenvolvimento da penetração comercial, no território, impulsionou a produção de 

víveres - alimentos necessários à sobrevivência -, destinados a alimentar as longas caravanas 

                                                           
34 Fernão de Souza ao governo. 10/12/1624. Em Heintze. Fontes para a história de Angola. Vol II, p.117.doc 44 
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de escravos em trânsito, uma vez que a “Fortaleza de Ambaca”, considerada uma das mais 

importantes da região, acolhia a quase totalidade dos escravos do interior de Angola, exportados 

a partir de Luanda. Estima-se, nos períodos de 1740 -1759 e de 1790-1829, uma média de 

10.000 indivíduos anualmente. 

Tais dados coletados, por meio da digressão histórica, não só possibilitam ao leitor 

compreender os fatores que favoreceram a região populosa de Ambaca constituir-se, de acordo 

com Heintze (2005, p.184), “ uma elite luso-africana independente dos sobados”, mas também 

perceber a heterogeneidade do grupo que se constituiu no território. 

Dias (1998, p. 438) pontua que se trata de um grupo:  

 

[..] muito heterogéneo e difícil de delimitar, que incluía sobretudo africanos negros 

(grande parte deles antigos escravos) e mestiços, mas também alguns brancos. Entre 

os seus antepassados europeus contavam-se conquistadores, soldados, comerciantes 

ou degredados portugueses. 

  

A língua materna desse grupo era, de modo geral, o Kimbundu, no entanto, eles tinham 

orgulho de se comunicar em português, segundo Heintze (2005, p. 184), “muitos deles sabiam 

ler e escrever” e complementa que “foram batizados e consideravam-se cristãos convictos”. 

Dentro da comunidade, esses luso-africanos representam simbolicamente um estatuto de 

superioridade perante os outros membros da comunidade, visto que usavam sapatos (o que era 

um privilégio) e vestuário europeu. 

 Heintze (2005) salienta que os Ambaquistas exerceram uma influência nas sociedades 

africanas “tradicionais”, tanto em nível econômico quanto político, já que desempenhavam, 

amiúde, as atividades/funções de secretário, conselheiros e intérpretes dos sobas em cujos 

territórios estreitavam laços, por meio da convivência e pelo matrimônio com seus parentes.  

 A autora pondera que os Ambaquistas: 

 

[...] ocupavam também cargos de chefia não remunerados nas companhias móveis da 

2º linha coloniais, o que lhes proporcionava um meio eficaz de exploração das 

populações africanas. Associavam-se eles numerosos artífices africanos 

especializados, como por exemplo alfaiates, sapateiros e carpinteiros. Ambaca que, 

com suas regiões circundantes, constituía há muito um ponto-chave para o comércio 

de escravos, transformou-se então em um próspero centro agrícola e artesanal. 

(HEINTZE 2005, p. 185) 

 

Heintze (2005) chama-nos a atenção ao fato de que, no decorrer do século XIX, vários 

moradores dessa região principiaram um processo de individuação, constituindo, assim, uma 

identidade singular, a de Ambaquista. Essa identidade singular, conforme Heintze (2005, 
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p.185), “ se foi afastando cada vez mais da sua acepção geográfica inicial e assumindo 

conotações preponderantemente culturais e sociais”. E autora complementa que: 

 

Os Ambaquistas ficaram especialmente conhecidos como comerciantes que 

arriscavam viagens cada vez mais longas rumo ao interior da África. Os escravos 

constituíam o seu principal meio de ascensão e forneciam uma oportunidade para a 

sua emancipação da tutela dos sobas tradicionais. Com investimento os seus lucros 

principalmente na aquisição de mulheres e crianças, dispunham de um séquito de 

parentes e dependentes em permanente crescimento, que por sua vez os ajudava a 

consolidar a sua posição social e econômica e a expandir cada vez mais as suas 

atividades empresariais. (HEINTZE 2005, p. 185) 

 

Os Ambaquistas, nessa conjuntura, tinham os portugueses como paradigma e, por isso, 

a empatia e a afinidade em termos cultural e político desempenhavam um papel determinante. 

Segundo Heintze (2005, p.185), a questão da pigmentação de pele não era um critério decisivo, 

visto que “consideravam-se portugueses e brancos, o que não implicava uma determinada 

aparência – era raríssimo terem a pele clara, mas sim características culturais específicas: Eu 

sou preto, mas com o coração de branco – foi assim que um deles se definiu em determinada 

altura”.  

Heintze (2005, p.185) enfatiza que: 

 

Essa definição foi divulgada sobretudo pelos africanos que viviam de modo ainda 

mais tradicional. José Antônio Alves, o comerciante de escravos, oriundo de Pungo 

Andongo, que falava, lia e escrevia fluentemente o português, era denominado 

<<branco>> no Bié e <<mulato>> em Benguela, embora, segundo Serpa Pinto que o 

encontrou em 1878, << a verdade é, que nas suas veias não há gôta de sangue Europeu, 

e que elle é preto não só na côr como na ascendência, e quiçá na alma>>. 

 

O luso africano, José Antônio Alves, explicita seu desejo de estabelecer laços de 

pertencimento com o seu colonizador, no entanto, esse processo não está ancorado nas 

premissas principais do ato de pertencer que, nas palavras de Sodré (1999, p. 38), significa “ 

uma recíproca escuta na diferença”, e, sendo assim, “toda identificação se dá no comum-

pertencer, com acento forte no ato de pertencer”, já que para os portugueses, os Ambaquistas 

eram categorizados e representados pela rubrica do desprezo, da indiferença, graças aos 

preconceitos racistas dos portugueses e dos aspectos sincréticos da cultura Ambaquistas, 

considerados de caráter arrogante e ridículo pelos colonizadores.  

Observa-se, nesse contexto, que o processo de individuação do luso-africano está 

pautado na ambiguidade, na ausência de percepção e de valoração de seus sinais diacríticos no 

momento de se confrontar com o grande Outro. Essa ambiguidade e a ausência de percepção 

impossibilitam não só o luso-africano, Ambaquista, de estabelecer um processo de construção 
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de identidade, ancorado nas premissas do ato de pertencer; como também, de ultrapassar o 

arquétipo do processo de individuação/construção de identidade como um cosmo fechado. 

Ressalta-se que o cosmo fechado impede o Ambaquista de visualizar o processo de 

construção de identidade, de acordo com Tarde (1919 apud SODRÉ 1999, p. 35), “como uma 

ordem plástica de regulação do sujeito – ou seja, a abertura de um caminho para o 

interacionismo simbólico na formulação identitária”.  

Heintze (2005, p. 186) corrobora meu processo interpretativo, ao afirmar que: 

 

Os Ambaquistas, por sua vez, adoptavam os valores dos europeus para se distinguirem 

dos outros africanos “não civilizados”, encarando-os correspondentemente como 

“selvagens”. O prestígio destes Ambaquistas era tão grande que nos sobados 

tradicionais surgiram numerosos imitadores seus – frequentemente designados por 

quimbari – que adoptavam os seus costumes e outras características exteriores e 

gostavam de se identificar como “filhos de Ambaquistas”. 

 

2.2.4 A vulgarização da língua portuguesa no interior do continente africano e 

aplicabilidade na práxis social  

 

Mesmo os observadores mais críticos verificaram nos Ambaquistas um pendor 

invulgar para aprendizagem. (HEINTZE 2005, p. 186) 

 

Com o processo de valoração do português na primeira metade do século XIX, foram 

difundidos, concomitantemente, a consciência de sua utilidade e o desejo de desenvolver as 

competências linguísticas. Graças ao fato de que a África Central, no século XIX, foi o palco 

das caravanas do comércio a longa distância, possibilitando, assim, a criação e a manutenção 

de uma rede de rotas comerciais, por meio da qual os escravos, em uma primeira fase, e a 

posteriori o marfim, a cera e a borracha chegavam ao litoral. Essas redes comerciais, 

gradualmente, foram se tornando mais compactas e possibilitaram o surgimento de novos 

espaços de comunicação incentivados, na segunda metade do século, pelas expedições 

organizadas pelos portugueses e alemães.  

Nesse processo de aquisição e vulgarização da língua portuguesa, a informalidade, o 

contato, de maneira direta, entre os militares e os comerciantes portugueses tornaram-se mais 

eficazes no processo de aprendizagem da língua, uma vez que as escolas das missões já tinham 

sido fechadas. Por conseguinte, os escravos aprendiam a língua portuguesa com seus 

proprietários/donos; os filhos, com seus pais; os militares, com seus superiores hierárquicos e 

os empregados, com seus respectivos patrões portugueses ou luso-africanos nas feitorias.  
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Contudo, de forma irregular, existia um modo formal de ensino da língua portuguesa, 

como relatado pelo tenente da Infantaria de Pundo Andongo A.C da Costa Diniz (apud 

HEINTZE  2005, pp. 186/187): 

 

[..] as creanças n’ este presidio são dotadas de muito instincto, e têem grande aplicação 

ao que lhe ensinam. Esta verdade se colige pela grande affluencia de creanças que 

umas mandadas dos seus paes, outras de seu motu próprio frequentam a aula de um 

pardo natural do paiz, de nome Antonio Martins de Sousa, que com todo o zêlo porém 

nenhuma prática lhes ensina os erros que pôde aprender; além d’ este há outros de 

igual calibre, que á porta de suas cubatas conservam diariamente uma nuvem de 

creanças assentadas em troncos e mochos, cantando em algasarra cartas que já sabem 

de cor; estes [ambaquistas] têem entre si a opinião de mais civilizados, tanto que entre 

se tratam de ilustríssimos e senhorias; tratam os pretos dos outros presídios de brutos 

e com eles não fazem liga. 

 

Heintze (2005, 187) pontua que: 

 

Uma das maiores ambições dos Ambaquistas era saber ler e escrever. Para alguns, isto 

reduzia-se à assinatura do nome, mas muito desempenhavam essas atividades 

satisfatoriamente ou até muito bem. Num meio analfabeto, isto chamava de tal modo 

a atenção, que o saber ler e escrever passou a ser a sua marca distintiva. Não havia 

Ambaquista que fosse encontrado sem tinta, pena e algumas folhas de papel. Contava-

se que, mesmo em viagem, liam em voz alta trechos das cartas que levavam, a noite 

na sua cubata35. Nos sítios em que não era possível obter tinta e papel recorriam a 

outros materiais, como por exemplo a folha de palmeira (como papel ibubulo) ou de 

bananeira e, como tinta, a uma mistura de fabrico próprio, feita a partir da casca da 

cabaça do imbondeiro, ou com base na pólvora para espingardas.  

 

Pode-se mencionar como exemplo o Ambaquista, João Gonçalves de Azevedo. Ele 

viveu em Pungo Andongo e manteve uma relação amistosa com o botânico e explorador alemão 

Herman Soyaux, visto que teve como instrumental a competência linguística e a cultural36 para 

trocas simbólicas e interação. Durante vários meses, João Gonçalves de Azevedo realizou 

expedições comerciais ao sul até junto dos Libolo, dos Kisama e dos Mabailundu e no interior 

oriental.  

Entre os seus livros preferidos e textos encontraram-se diversas temáticas: religiosidade, 

gramática da língua portuguesa e da língua inglesa, atlas, como também o livro Os Lusíadas, 

de Luís de Camões, e o Kosmos, de Alexander von Humboldt traduzido na língua portuguesa. 

João Gonçalves de Azevedo demonstrou uma predisposição em estabelecer laços de 

pertencimento, por intermédio de um processo de mudança cultural que conduz a perda total 

ou parcial da cultura, sem uma substituição satisfatória por outra, ou seja, a deculturação.  

                                                           
35 Caixinha de bordão forrada de papel, cheia de cartas. 
36 João Gonçalves de Azevedo adotara o comportamento do português por meio da utilização dos vestuários e costumes. 
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Esse processo não surtiu efeito, porque para os portugueses o Ambaquista, João 

Gonçalves de Azevedo, nas palavras de Heintze (2005, p. 188), “ não passava de um negro 

presunçoso”. A autora enfatiza que “ chegaram mesmo a censurá-lo por se julgar igual aos 

brancos, só porque, como muitos outros sabia ler e escrever”.  

Heintze (2005, p.188) esclarece que João Gonçalves de Azevedo não foi um caso 

isolado, ao afirmar que: 

 

Embora a maioria dos Ambaquistas não atingisse o seu nível, Azevedo não foi, de 

modo algum, um caso isolado. Na estante do Ambaquista Cypriano de Abreu e Santo, 

um sargento da 4ª Companhia móvel do Distrito de Ambaca, que se estabelecera no 

interior, junto ao Kwango, onde Livingstone o encontrou em 1854, encontrava-se um 

livro de medicina, um dicionário de português, uma enciclopédia e alguns folhetos 

hagiográficos 

  

No decorrer do século XIX, observaram-se que os Ambaquistas empregavam a língua 

materna ou uma língua franca africana: Kimbundu. De acordo com Heintze (2005, p.192), os 

Ambaquistas “gostavam de condimentar a sua conversa com palavras portuguesas que 

kimbundizavam através do uso de prefixos ou de associações invulgares das palavras”.  

Sendo assim, os Ambaquistas definiam, segundo Buchner (apud HEINTZE 1999, p. 

391), a finalidade das expedições de pesquisas alemães “como < passeala ngo> (do português 

passear com o termo Kimbundu ngo que significa <apenas>”. O autor pontua que: 

 

[..] enquanto os portugueses tratavam os Ambaquistas depreciativamente por 

<Vossé>, estes gostavam de usar entre eles, particularmente na correspondência 

escrita, elaboradas formas de tratamento cortês, como, por exemplo, < Ilustríssimo 

Senhor> para fazer uma encomenda ao pequeno negociante de uma venda de aldeia. 

(BUCHNER apud HEINTZE 1999, p.391)  

 

Heintze (2005) ressalta que essa linguagem utilizada tinha o intuito de impressionar os 

seus interlocutores contemporâneos menos letrados, os quais se esforçavam por utilizar uma 

linguagem rebuscada que mostrasse a preferência pelo uso de expressões idiomáticas e, assim, 

asseveram que estavam a serviço da “Sua Magestade” conforme o excerto abaixo: 

 

Nas suas conversas, as ligações, muitas interjeições ou melhor as partes variáveis da 

oração eram sempre feitas em portuguez [...], por exemplo – ora agora, pois então, por 

consequência, oh homem! por isso, mas então etc. E o que tinha mais me 

impressionou, é o saco geral que se dá até com os de Malanje. Levanta-se uma questão 

entre eles sustentada na sua língua; pois os vitupérios, os insultos, as palavras enfim 

que querem dirigir com mais ofensas ao seu contendor, tudo é dito em portuguez 

intelligivel e segue a conversa na língua d’ eles. (BUCHNER IBIDEM, pp. 

95/280/391) 
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Além disso, os Ambaquistas criaram neologismos como “mudancia” para designar 

aldeia africana abandonada. Heintze (2005, p.192) salienta que por meio de suas extensas 

viagens: 

[..] com estadas mais longas ou mais curtas nos locais de destino, os Ambaquistas 

difundiram muito disto pelo interior profundo do continente, até junto dos Luluwa. 

Com os objetos introduzidos pelos Ambaquistas chegaram também as suas 

designações, tais como grandes panos de algodão, tecidos por eles e chamados lessole 

(do portug. lençol) e diversos tipos de bilinco (do portug. brinco) 

 

 Heintze (2005) pontua que a influência portuguesa foi essencial nos casos em que o 

Ambaquistas tinham contato com os conselheiros ou secretários na residência de chefes 

africanos do interior e que eram, às vezes, casados com as filhas dos chefes ou parentes 

próximos. A autora salienta que: 

 

Era possível encontrá-los junto dos Shinje (por exemplo junto de Mona Samba 

Mahango e Capenda-ca-Mulemba), dos Cokwe (por exemplo junto de Quipoco e 

Quissengue), dos Luluwa (por exemplo junto de Muquengue) e também dos Lunda 

(em Tenga e sobretudo na Mussumba). Tal como junto dos Ndembu, uma das suas 

importantes tarefas consistia em escrever cartas em português para o seu anfitrião”. 

Consequentemente, foram também eles os mais importantes intermediários na 

correspondência escrita entre os chefes angolanos e as autoridades coloniais 

portuguesas. (HEINTZE 2005, p.193) 

 

Heintze (2005, p. 193) assevera que: 

 

O grande valor por eles atribuído a esta forma de comunicação e a sua própria 

mobilidade levaram a que essa troca de missivas diplomáticas escrita fosse adoptada, 

mesmo em regiões sem qualquer presença portuguesa, por alguns chefes políticos, 

como símbolo do seu estatuto espacial. Esses testemunhos textuais são quase 

completamente desconhecidos e só graças ao interesse de Henrique Dias de Carvalho 

é que está documentada uma dúzia de cartas, entre as quais se encontra infelizmente 

apenas uma única proveniente do interior da África, em que um africano se dirige a 

outro. O seu reduzido número não permite generalizações, mas dá uma ideia da grande 

amplitude do domínio da lingua e das formas de expressão. A carta de um dos 

carregadores de Carvalho (ver adiante, carta 12) é especialmente tocante. 

 

Com a finalidade de apresentar ao meu leitor a amplitude do domínio da língua 

portuguesa e as formas/maneiras de expressão, segue, no anexo I, a transcrição das doze 

cartas37de Ambaquistas ou de discípulos seus.  

Após a leitura das cartas, pode-se inferir que elas se encaixam perfeitamente ao termo 

modalidade discursiva - denominado por Foucault (1986), em sua obra, Arqueologia do poder, 

uma vez que permite analisar as formas que a linguagem aparece em espaços e épocas e arguir 

os seguintes questionamentos: quem pode falar?; de que lugar fala?; que relações estão em jogo 

                                                           
37 Fonte: HEINTZE, B. A lusofonia no interior da África Central na era pré-colonial: Um contributo para a sua história e compreensão na 
actualidade. 
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entre, de um lado, a pessoa que está falando e o objeto do qual ela fala e, de outro, aqueles que 

estão sujeitos à sua fala?, já que a linguagem não pode ser reduzida a categorias  linguísticas.  

Foucault (1986, p.61) ressalta que tais indagações não têm a finalidade de unificar o 

sujeito nem construí-lo como uma sequência de seus efeitos, mas “trata-se de uma questão dos 

diversos status, dos diversos lugares que devem ser ocupados em regimes particulares para que 

algo se torne dizível, audível, operável” e, desta maneira, as relações entre os signos são sempre 

reunidas no interior de outras relações. 

Heintze (2005, pp.195/196) pondera que: 

 

[..] a verdade é que a divulgação da língua portuguesa não se limitou, decerto, à 

introdução de alguns vocábulos e de uma nova técnica de comunicação. Os 

Ambaquistas residentes nos chefados africanos funcionaram também como 

intermediários transculturais, contribuindo, pelo menos de modo parcial e esporádico, 

para o reconhecimento de uma aproximação (já que a igualdade estava fora de 

questão) diplomática, econômica e política entre portugueses e africanos. A língua é, 

como constatou Wilhelm Humboldt, expressão da diversidade do pensamento. Cada 

uma delas é também uma forma de ver o mundo 

 

Anuente de que língua - tanto como prática social, quanto expressão da diversidade do 

pensamento-, exerce um papel primordial no processo de configuração e reconfiguração do 

imaginário cultural. Situo o meu coenunciador que serão discutidas, nos próximos subitens, as 

questões relacionadas às representações tanto no aspecto linguístico quanto no histórico-

cultural da figura da lusofonia na Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP). 

 

2.3As representações da figura da lusofonia na Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP) 

 

A ideia da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é proveniente, segundo Santos 

(2004), de considerações que abarcam as dimensões tanto linguística como histórico-cultural. 

Tais dimensões devem ser investigadas levando em consideração a valorização da língua 

portuguesa como prática social. Partindo desse fio condutor de raciocínio, observa-se que a 

concepção da ideia da singularidade messiânica da nação portuguesa desempenhou, nas 

palavras de Freixo (2009, p. 22), “na crença ‘do destino imperial’, a percepção de que Portugal 

teve um papel central na história da humanidade – e a esperança de que poderá voltar a 

desempenhá-lo – são mitos fundadores da identidade portuguesa”. 

Tal sentimento de esperança, de saudade exerce um papel, conforme Lourenço (1923, 

p. 14), essencial no processo de subjetivação da identidade lusitana: 
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Com a saudade, não recuperamos o passado como paraíso; inventamo-lo. O nosso 

povo, imemorialmente rural, absorvido por fora em afazeres desprovidos de 

transcendência, mas levados a cabo como uma epopeia, como seu talento do detalhe 

da miniatura é um povo sonhador. Não especialmente por ter cumprido sonhos 

maiores do que ele, mas porque, no fundo de si, ele recusa o que se chama a realidade. 

  

 Santos (1999) pondera que o ato de pensar de maneira mítica é corrente das elites 

culturais herméticas. Estas elites, representadas por regimes políticos e por membros das elites 

de pensadores – oriundos das diversas tendências e abordagens-, valorizavam, ao longo da 

História de Portugal, a reprodução e a ressignificação desses mitos. Sendo assim, pode-se 

pontuar que essa valorização vem ao encontro da abordagem/perspectiva desenvolvida 

Carvalho (1990) acerca da construção do imaginário republicano no Brasil. Segundo Carvalho 

(1990, p.10), a elaboração de um imaginário é: 

 
[...] é parte da legitimação de qualquer regime político. É por meio do imaginário que 

se podem atingir não só a cabeça mas, de modo especial, o coração, isto é, as 

aspirações, os medos e as esperanças de um povo. É nele que as sociedades definem 

suas identidades e objetivos, definem seus inimigos, organizam, seu passado, presente 

e futuro. 

 

No imaginário cultural português, a Literatura Portuguesa exerce um papel primordial 

no processo de manutenção desse imaginário cultural e político, visto que poetas, como Manuel 

Alegre (1936) e Antônio Gedeão (1901-1997), exploram o processo de significação e 

ressignificação dos mitos.  

 Manuel Alegre destaca-se com o poema intitulado “Portugal (1984)” que expressa a 

imagem de desbravador, imperialista como demonstra o poema: 

 

O teu destinado é nunca ter chegado 

O teu destino é outra Índia e outro mar 

E a nova nau lusíada apontada/ 

A um país que só há no verbo achar. (GEDEÃO 1987) 

 

 Antônio Gedeão destaca-se com um excerto do poema “Malta das Naus (1958)”: 

 

Moldei as chaves do mundo 

A que outros chamaram seu 

Mas quem mergulhou no fundo 

Do sonho, esse, fui eu 

O meu sabor é diferente 

Provo-me e saibo-me a sal 

Não se nasce impunemente, nas praias de Portugal. (GEDEÃO, 1987) 
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O processo de reelaboração constante desses mitos é colocado em discussão, de forma 

intensa na década de 1980, quando se principiou a estruturar o discurso de 

autoridade/legitimidade da Lusofonia. Após uma década, o movimento de integração à Europa 

ocupou não só o imaginário cultural e político dos portugueses, mas também seu coração e sua 

mente. Anuente desse contexto, o Estado português articulou o retorno da “política atlântica”, 

ancorada no discurso da herança cultural comum. Essa política teve um papel relevante na 

História do país, com o intuito de aproximar com suas ex-colônias disseminadas pelos cinco 

continentes. Freixo (2009, p. 23) pondera que:  

 

Naquele momento, assistiu-se a releitura de uma série de questões extremamente caras 

ao imaginário social português – em especial já citado mito do destino imperial – que 

são reinventadas e travestidas com novas roupagens”. É neste contexto que inserem 

os esforços pela formação de uma Comunidade Lusófona, integrada pelos países que 

adotam o Português como idioma oficial e que acabaria se concretizando em meados 

da década de 1990. 

  
Tal comunidade representa, na contemporaneidade, uma reinvenção do velho sonho 

imperial português que tenta, por meio da herança cultural comum, alicerçar o seu instrumental 

simbólico, cultural e discursivo. Esse instrumental ganhou vigor e força depois de alguns anos 

da Revolução dos Cravos38, momento em que o partido socialista tornou-se a principal força 

política no país, por intermédio da eleição de Mario Soares à Presidência da República em 1986. 

Mario Soares juntamente com os demais líderes socialistas utilizavam, de forma enfática, o 

discurso do “retorno ao atlântico”, sem negligenciar a dimensão da política Europeia, visto que 

incorporavam em seu discurso a defesa da ideia da Lusofonia: 

  

A mentalidade do Portugal democrático e humanista de hoje é também muito 

diferente. O fato de também sermos União Europeia também conta muito. Quando se 

discutia, em Portugal, se queríamos ser África ou ser Europa, eu respondia sempre 

que, quanto mais Europa fôssemos, mais possibilidade teríamos em África, mais os 

africanos terão a percepção da nossa importância.39  

 

Nos finais da década de 1980 e na década de 1990 em Portugal, houve uma valoração e 

um resgate das ideias do sociólogo e antropólogo brasileiro, Gilberto Freyre, inclusive por 

membros da elite intelectual e política que o criticavam em décadas anteriores por considerarem 

suas ideias um discurso conservador e legitimador do colonialismo português. 

                                                           
38 Revolução de Cravos ocorreu em 25 de abril de 1974 e foi liderada pelo Movimento das Forças Armadas (MFA). Essa revolução depôs o 

regime ditatorial do Estado Novo, criado por Antônio Salazar em 1933. Com a adesão da população portuguesa, a resistência do regime, 

enfraquecido militarmente, foi nula. A população distribuiu aos soldados cravos vermelhos. Os soldados colocaram os cravos vermelhos nos 

canos de seus fuzis, transformando, desta maneira, a flor no símbolo da Revolução de 25 de abril. 
39 Essa assertiva é feita por Mario Soares em: CARDOSO, F. H e SOARES, M. O mundo em Português: Um diálogo. São Paulo:  Paz e Terra, 

1998, p. 307 
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 Em virtude disso, a ideia freyriana de que há “um modo português de estar mundo40”, 

que havia sido a base, o fundamento do discurso colonialista do Estado Novo português a partir 

do final da década de 1940, torna-se o alicerce para o discurso da lusofonia, adotado com 

entusiasmo por setores políticos que tinham se destacado ou se omitido no processo de oposição 

ao salazarismo. Thomas (2002, p. 57) elucida que: 

 

É neste momento que se concretiza a CPLP: num processo de reconhecer uma história 

que, evidentemente percorre outros territórios e continentes, mas, sobretudo, num 

processo marcado pelo esquecimento (como aquele da construção das nações) e pelo 

ressurgimento de um conjunto de mitos que procuram aferir uma singularidade pela 

ausência de racismos, pela generosidade, pela assimilação e pela “identidade” entre 

os portugueses e aqueles que forma objeto da expansão colonial. 

 

Freixo (2009) pondera que os intelectuais português e brasileiro, em um determinado 

momento de suas respectivas trajetórias, defenderam a concepção de uma “Comunidade 

Lusófona” a saber: Silvio Romero, Adriano Moreira e Joaquim Barradas de Carvalho. Nesse 

universo de intelectuais e políticos, Agostinho da Silva - filósofo, filólogo e místico português 

identificado com o movimento de resistência ao salazarismo-, recebeu a mesma relevância que 

Gilberto Freyre, porém, sem a valoração semântica negativa que lusotropicalismo freyriano 

ainda significava tanto para os integrantes da elite política e intelectual africana, como para 

setores da esquerda portuguesa.   

 Agostinho da Silva era visto com certas reservas por setores da “intelligentsia 

portuguesa”, graças as suas  ideias de caráter mítico, no entanto, acaba se tornando, a partir da 

institucionalização da CPLP, umas das figuras mais eminentes e citadas nos discursos oficiais, 

como sendo um de seus principais fundadores, como se pode observar nas palavras de José 

Aparecido de Oliveira, embaixador brasileiro em Portugal no período do governo do Presidente 

Itamar Franco e um dos articuladores da CPLP: 

 

O primeiro projeto que Portugal teve foi o que incumbe a todos nós: o de ser. A frase 

em sua aparente singeleza é a mais profunda de todas quantas têm amparado a minha 

luta pela criação de uma Comunidade de Países da Língua Portuguesa, tarefa de que 

fui incumbido pelo presidente Itamar Franco. Pronunciou-se com sua poderosa carga 

de sabedoria, meu amigo o professor Agostinho da Silva. (BRAGA, 1999, p.33) 

 

Por conseguinte, todas essas questões foram usadas em Portugal para legitimar e para 

alicerçar a ideia de lusofonia. Ressalta-se que a construção desse discurso e o empenho do 

Estado português na criação da CPLP - considerada, a partir do final da década de 1980, uma 

                                                           
40 Expressão utilizada no círculo acadêmico luso, na década de 1950 pelo intelectual e político português Adriano Moreira, um entusiasta 

declarado das ideias de Gilberto Freyre. 
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questão relevante para os formuladores da política externa portuguesa-, estão relacionados, nas 

palavras de Freixo (2009, p. 26), “àquilo que podemos chamar de uma ‘reinvenção’ do império 

por meio da língua, com a ressignificação de antigos mitos presentes no imaginário social 

português”. 

Além do plano simbólico, observam-se, no campo da “Realpolitik41”, que os esforços e 

os anseios dos portugueses para a constituição da CPLP estão inseridos também dentro de uma 

dinâmica de mudanças pela qual estava passando o sistema internacional nas últimas duas 

décadas do século XX. Tal dinâmica estava atrelada à falência da ordem internacional, erigida 

sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial. 

Esse cenário durou cerca de 45 anos e estava alicerçado na hegemonia de duas 

superpotências: EUA e URSS - detentoras de um poderio econômico, político e militar-, que 

lideravam os blocos de países aliados, configurando, desta forma, um sistema internacional 

bipolar. Esse período, de acordo com Freixo (2009, p.26), marcou: 

 

[..] a decadência geopolítica da Europa que havia se iniciado já na Primeira Guerra, 

sendo o velho continente bipartido em zonas de influência das superpotências. Esse 

processo refletiu-se na dissolução dos antigos impérios coloniais europeus e na 

formação do chamado “Terceiro Mundo”, o que contribuiu para ampliar o número de 

atores do sistema internacional que, pela primeira vez, tornou-se mundial. Porém, a 

Europa acabou sendo o centro da chamada Guerra Fria, visto que fora o principal 

palco de confrontação das grandes potências. Ainda na década de 1950, lança-se o 

embrião do projeto de unidade europeia por meio da criação, em 1957, pelo Tratado 

de Roma, do Mercado Comum Europeu, que inicia o sonho de construção de uma 

“pátria europeia”, na qual as tradicionais rivalidades nacionalistas seriam suplantadas. 

 

 É essencial pontuar que, a partir da década de 1970, a ordem bipolar principiou a dar 

sinais de desgastes, em virtude de questões econômicas. Tal crise penalizou, de forma voraz, 

grandes potências como a URSS, contribuindo, assim, decisivamente para o fim da URSS e 

para a desagregação do bloco socialista, a partir da década de 1980, graças a um quadro de 

estagnação econômica. Por outro lado, permitiu o surgimento de potências médias: Japão, a 

Alemanha e a China. 

Perante essa conjuntura, houve a implantação de uma “nova ordem mundial”, lócus em 

que a bipolaridade abriu espaço, na década de 1990, a consolidação da tendência da formação 

de megablocos econômicos com habilidades para enfrentar essa nova contingência que se 

estabelecia no cenário internacional. Dentre esses blocos, destaca-se a União Europeia, oriunda 

                                                           
41 Termo alemão que se refere à política de poder. Esse termo salienta políticas baseadas nas considerações de poder prático em detrimento 

das políticas embasadas nas considerações morais e éticas. Logo, Realpolitik significa manutenção de segurança do Estado em um ambiente 

hostil e onde o poder e a política de poder são vistos como principal objetivo dos líderes. 
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do Tratado de Maastricht de 1992, a partir da Comunidade Econômica Europeia (CEE), da qual 

Portugal fazia parte desde 1986.  

Freixo (2009, p. 27) ressalta que: 

 

[..] apesar de ter sido construída no cenário da Guerra Fria, foi com o fim desse 

período – e a nova ordem que se estruturou a partir desse momento – que se abriram 

novas possibilidades estratégicas e de expansão para a CEE, consolidando a sua 

posição como um dos três polos da economia mundial” 

 

Na década de 1990, observa-se a consolidação do fenômeno da globalização que, de 

acordo com Ianni (2000, p. 223), começa a: 

 

[..] articular-se uma totalidade histórica-geográfica mais ampla e abrangente que se 

conhecidas abalam-se algumas realidades e interpretações que pareciam 

sedimentadas. Alteram-se os contrapontos singular e universal, espaço e tempo, 

presente e passado, local e global, eu e outro, nativo e estrangeiro, oriental e ocidental, 

nacional e cosmopolita. A despeito de que tudo parece permanecer no mesmo lugar, 

tudo muda. O significado e a conotação das coisas, gentes e ideias modificam-se, 

estranham-se, transfiguram-se 

 

Para Santos (2002), a globalização ultrapassa as relações político-financeiras, desta 

maneira, recuperando as especificidades e as singularidades dos atores sociais, configuradas e 

reconfiguradas pelo imaginário social. Este imaginário está relacionado à capacidade 

imaginária dos atores sociais como sujeitos históricos de estabelecer seus respectivos valores, 

instituições, tendo como ponto de partida os significados que lhes são atribuídos. Enfatiza-se 

que o imaginário cultural perpassa as relações intersubjetivas, as quais se tornam lócus em que 

se podem observar teias de significados imbricados por uma pluralidade de sentidos e valores, 

oriundos do fenômeno da cidade global.  

Tal fenômeno possibilita observar, de maneira acurada, que a estratégia de unificação e 

de integração da CPLP torna-se, na contemporaneidade, frágil, já que aufere sentido e força 

somente para os cidadãos portugueses e não para os demais povos “lusófonos” que vivenciam 

um processo de subjetivação, ancorado em uma teia (relações intersubjetivas), repleta de 

significados e significantes, os quais engendram questionamentos no processo assimétrico e 

constrativo de sua singularização e de sua identidade, rompendo, desta maneira, o caráter da 

deculturação.  

Logo, é necessário situar, o meu leitor, acerca da existência de algumas dificuldades- 

vivenciadas pelos membros da CPLP, sobretudos os membros da PALOP-, que impossibilita 

sua efetiva participação no processo de construção da CPLP. Primeiramente, devem-se 

considerar que as marcas, advindas do processo de colonização, ainda não se encontram 
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fechadas entre os povos da África e, por causa disto, a Comunidade, nas palavras de Freixo 

(2009, p.54), “ é encarada com certa desconfiança por setores das sociedades desses países, que 

veem nela uma espécie de Império Colonial Português revisitado”. 

Outro fator a se considerar é fato de que a participação dos países da Comunidade dos 

Países da Língua Portuguesa fica restrita pelos problemas internos que enfrentam. Segue, 

abaixo, um quadro informativo dos Países Africanos de Língua Portuguesa, PALOP. 

Países Africanos de Língua Portuguesa 

                       ANGOLA 

 

 

Indiscutivelmente, o mais importante dos PALOP, quer do ponto de vista econômico, quer do 

ponto de vista geopolítico – uma guerra civil que durou 27 anos (1975 – 2002), sem contar os 

anos de luta pela independência (iniciada em 1961), destruiu totalmente a economia e a 

infraestrutura física do país, além de deixar milhares de mortos e mutilados de guerra, sem 

contar as cerca de 10 milhões de minas terrestres plantadas pelos grupos beligerantes e que 

ainda hoje causam vítimas e são motivo de preocupação para o governo e a população. Nesta 

primeira década do século XXI, apesar dos avanços políticos – com o estabelecimento de uma 

democracia pluripartidária e do fim da guerra civil – e econômicos - com o restabelecimento 

gradual das atividades agrícolas e a crescente exploração de petróleo-, boa parte do país ainda 

permanece destruída e os problemas sociais são gravíssimos: o índice de analfabetismo é 

superior a 60% da população, o desemprego está na faixa de 60% da PEA, cerca de 67% da 

população vive abaixo da linha da pobreza e o IDH do país é um dos mais baixos do mundo.  
 

            Guiné Bissau 

 

Local onde a luta anticolonialista foi mais intensa dentro do Império Português e berço de 

Amílcar Cabral, fundador do PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e de Cabo 

Verde) e um dos mais brilhantes pensadores políticos africanos- vive há mais de uma década, 

uma sucessão de crises políticas marcadas por golpes de Estado, guerras civis e intervenções 

militares, que geram grande instabilidade nesse pequeno país, agravando ainda mais os 

problemas sociais nele existente. Desde o fim do regime de partido único, em 1991, e da 

realização de eleições pluripartidárias, em 1994, nenhuma força política conseguiu uma 

hegemonia clara no país, tendo como agravante o fato de o outrora poderoso PAIGC ter se 

tornado a terceira força política do país, aumentando as tensões na Guiné Bissau, 

principalmente a partir de 1998. De economia predominantemente agrícola e com escassos 

recursos naturais, a Guiné-Bissau possui uma renda per capita mais baixas do mundo, e entre 

os efeitos das crises e guerras civis estão a redução do PIB em 28% em relação ao ano de 

1997. Atualmente, a CPLP e outras organizações, como a União Africana, têm procurado 

mediar o conflito, negociando com os lados beligerantes e buscando uma solução consensual, 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.webbusca.com.br/atlas/bandeiras/angola.gif&imgrefurl=http://www.webbusca.com.br/atlas/africa/angola.asp&h=287&w=429&tbnid=-c36iJ5TIyK_NM:&zoom=1&docid=LChOvymyz1uFfM&ei=tgppVfOHJPeIsQSHrYGQAQ&tbm=isch&ved=0CDcQMygCMAI
http://www.fotosearch.com.br/CSP743/k17951814/
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como se fez em outubro de 2004, quando foi negociado um acordo de paz entre o governo 

guineense e soldados amotinados. No entanto, a estabilidade política e a paz interna ainda 

estão longe de serem alcançadas. 

                                 Moçambique 

 

 

Na costa oriental da África, também enfrentou 16 anos de guerra civil, encerrados no início 

da década de 1990, após a aprovação de uma constituição que acabava com o regime de partido 

único – existente desde a independência, em 1975 – e que promovia a abertura econômica do 

país, dando fim a uma frustrada experiência socializante. No entanto, essa abertura econômica 

e a consequente aproximação com o Ocidente – inclusive com a aplicação de ajustes 

estruturais, no final da década de 1980, nos ditames do BIRD e do FMI – não trouxeram 

melhorias significativas nas condições de vida da população moçambicana. Embora, com o 

fim da guerra civil, as populações camponesas – cerca de 80% da população total – tenham 

podido regressar as suas terras e ao seu trabalho, a situação ficou longe da normalidade, visto 

que, da mesma forma que em Angola, boa parte dos campos ainda se encontra minada – 

calcula-se que que cerca de dois milhões de minas foram colocadas em solo moçambicano. 

Além disso, a reconversão à vida civil dos grupos combatentes fez com que aumentasse 

enormemente o banditismo e a criminalidade. Assim, apesar de possuir grandes recursos 

naturais, os indicadores sociais de Moçambique são extremamente negativos, com 2/3 da 

população, de cerca de 17 milhões de habitantes, vivendo abaixo da linha da pobreza. 

 

 

 

 São Tomé e Príncipe e Cabo Verde  
 

 

Os dois menores Estados Africanos, que fazem parte da CPLP, comungam da maior parte dos 

problemas das demais ex-colônias portuguesas, porém com menor instabilidade política e 

melhores indicadores econômicos, tanto no caso de São Tomé – com um potencial petrolífero 

bastante significativo, que começou a ser explorado no final da década de 1990, pelo 

estabelecimento de joint-ventures entre o governo e empresas petrolíferas norte-americanas – 

quanto no de Cabo Verde, devido ao seu potencial turístico e a sua posição geográfica 

estratégica entre a África e a América. No entanto, o IDH desses países, apesar de melhor que 

os de boa parte dos demais países africanos, permanece em níveis bastantes insatisfatórios.  

Cabo Verde enfrenta, ainda, o problema de excessiva dependência externa, devido à escassez 

de água e terras aráveis, o que fazia com que, na década de 1980, cerca de 90% dos alimentos 

consumidos no país fossem importados. Dessa forma, a economia do país se mantém graças à 

ajuda externa – que chegou a representar metade do PIB de Cabo Verde – e das remessas dos 

emigrantes, que se refletem principalmente no setor da construção civil. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http://www.departamentos.com.br/bandeira-de-mocambique-160-mt.html&ei=0wtpVYLWAYHnsATL4YOgAw&bvm=bv.94455598,d.cWc&psig=AFQjCNH46AFqVpfggZ7rcdqk9QdwhaRqFQ&ust=1433034067073171
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://1001quilometrosquadrados.blogspot.com/2006/09/bandeira-de-so-tom-e-prncipe.html&ei=ZwxpVfPdE4yqgwSsnYOgCQ&bvm=bv.94455598,d.cWc&psig=AFQjCNEzHun0mQCl8Sx0W2DFfKnjrmvLFA&ust=1433034213835367
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http://www.bandeiras-nacionais.com/bandeira-cabo-verde.html&ei=owxpVbCbBOq1sQSemIPICg&bvm=bv.94455598,d.cWc&psig=AFQjCNEyz55CO_eJTyAvk0VxvxS4-qcYlw&ust=1433034275121900
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                                        Timor-Leste 

 

O português, hoje, é falado por somente cerca de 3% da população. Mesmo na época da 

colonização portuguesa, ela se restringiu a uma pequena elite econômica ou religiosa (o clero 

católico), nunca tendo se tornado a língua comum de comunicação. Não se pode esquecer que, 

até as vésperas da saída dos portugueses da ilha, cerca de 92% da população era de analfabetos, 

devido à ausência de políticas públicas de educação por parte do Estado português, inexistentes 

até na metrópole, que apresentava os maiores índices de analfabetismos da Europa Ocidental. 

Esse índice de falantes do português – menor até mesmo que o dos PALOP – leva, inclusive, à 

discussão de se o Timor pode ser considerado um Estado Lusófono, ou se lá o português é 

apenas uma língua residual como no antigo Estado da Índia ou em Macau. No entanto, o 

governo timorense tem procurado reintroduzir o português no país, não só por sua carga 

simbólica, mas por dar ao Timor o “acesso a um veículo sólido e de penetração internacional”, 

posição que é bastante discutível, já que outros idiomas ocidentais podem desempenhar esse 

papel, inclusive com mais eficácia. 

 

Com 85% de sua infraestrutura destruída, principalmente durante os acontecimentos de 1999, o 

Timor-Leste necessitava, enormemente, de investimentos estrangeiros, além de um grande 

contingente de mão de obra qualificada. A vizinha Austrália tem sido responsável por boa parte 

desses investimentos, estabelecendo parcerias com o governo timorense em diversos setores, 

inclusive no potencialmente lucrativo e estratégico setor petrolífero. A presença australiana já 

se fez sentir com bastante força durante o período de administração da ONU na região, com 

seus soldados representando o maior contingente das forças internacionais, enquanto a 

participação portuguesa e de outros países da CPLP foi bastante modesta, levando em 

consideração a importância por eles atribuída à questão do Timor. Isso faz com que a língua 

inglesa venha ganhando cada vez mais espaço no país, principalmente nas gerações mais jovens 

que a veem – e não a língua portuguesa – como seu canal de comunicação com o mundo. 

Fonte: Freixo (2009, pp.55/65) 

 

O quadro informativo deixa claro ao leitor que o objetivo principal dos Países Africanos 

de Língua Portuguesa (PALOP) é estabelecer parcerias internacionais que lhes possibilitem 

encontrar novos caminhos tanto para solucionar os graves problemas sociais, quanto para se 

desenvolver economicamente. Freixo (2009, p. 57) esclarece que: 

Nesse aspecto, a participação da CPLP não apresenta nenhum atrativo especial para 

esses países, visto que o seu principal ator – Portugal – tem uma capacidade de 

investimento bastante reduzida se comparada com a de outros países da União 

Europeia ou com os EUA, de quem os PALOP têm se aproximado em busca de 

parcerias estratégicas. É nesse contexto que devemos entender o movimento de 

ingresso de Moçambique na British Commonwealth, em 1995, e de aproximação, 

inclusive do ponto de vista cultural, da Guiné-Bissau em relação à África Francófona. 

 

É oportuno ressaltar que Portugal, o ator da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa mais interessado em sua consolidação, não possui recursos financeiros para fornecer 

a cooperação/parcerias, requeridas pelos membros dos PALOP. Por outro lado, o outro grande 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_East_Timor&ei=TxFpVfbdIIqcgwSCqIHoCA&bvm=bv.94455598,d.cWc&psig=AFQjCNEvphLVUNMa8Tg6TFuQNUhVlfzKHg&ust=1433035458779786
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ator da CPLP – o Brasil - não demonstra interesse e também não possui condições para investir 

na África. Nesse cenário, o Brasil, de acordo com Freixo (2009, p. 57), tem adotado: 

[..] uma política de investimentos seletivos na região, por meio do estabelecimento de 

parcerias pontuais, motivados por interesses econômicos ou políticos – como a recente 

busca por apoio para a obtenção de um assento permanente no Conselho de Segurança 

da ONU-, dos quais pode se citar a liberação de U$ 650 mil para programas de 

cooperação econômica e social com São Tomé e Príncipe, durante a 5º Cimeira dos 

Chefes de Estado e Governo da CPLP realizada naquele país, em julho de 2004. 

Assim, a esperança de consolidação da CPLP pelo viés econômico, expressa por 

Agostinho da Silva, em meados da década de 1980, ou mesmo por documentos 

oficiais de Estados-membros da Comunidade parece estar longe de se concretizar. 

 

Observam-se que, nesse contexto, não só os aspectos econômicos devem ser levados em 

conta, mas também as questões identitária e cultural. Tais questões fornecem categorias 

analíticas tanto para analisar o processo de individuação dos atores sócias da CPLP, como 

também para perceber que as figuras da lusofonia e de comunidade lusófona não podem 

representar um imaginário uno e indivisível e, sim, múltiplos imaginários. Martins (2006, p. 

52) pondera que: 

[..] é nesse sentido, aquilo que os portugueses entendem por lusofonia só em parte 

poderá coincidir com aquilo que o Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo-

Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste imaginam e concebem como tal. Com 

efeito, o imaginário lusófono tornou-se, definitivamente, o imaginário da pluralidade 

e da diferença (LOURENÇO 1999, p.112).  

 

Martins (2006, p. 52) enfatiza que: 

 

[..] se quisermos dar sentido à “galáxia lusófona”, não podemos deixar de a viver 

como inextricavelmente portuguesa, brasileira, angolana, moçambicana, guineense, 

cabo-verdiana, são-tomense ou timorense (ibidem). Ou seja, o espaço cultural da 

lusofonia é um espaço necessariamente fragmentado. E a comunidade e a 

confraternidade de sentido e de partilha comuns só podem realizar-se pela assunção 

dessa pluralidade e dessa diferença e pelo conhecimento aprofundado de uns e de 

outros. 

 

Para compreender esse cenário fragmentado da lusofonia, será discutido, no próximo 

subitem, por meio de uma perspectiva histórica, o processo de construção da CPLP, com a 

finalidade de elucidar ao meu leitor o porquê da fragilidade no quesito de estratégia de 

integração da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 
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2.3.1 Perspectiva Histórica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

 

Em julho de 1996, os chefes de Estado e de Governo dos setes países, que utilizam a 

língua portuguesa como idioma oficial, reuniram-se na cidade de Lisboa e criaram oficialmente 

a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, deliberando, nessa solenidade, a sua 

declaração constitutiva e seu estatuto.  

Essa organização internacional, constituída inicialmente por Portugal, Brasil e pelos 

cinco Estados Africanos de Língua Portuguesa : Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo-

Verde e São Tomé e Príncipe42,  tem o papel, conforme o seu estatuto, de ser “um foro 

multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua, da concertação político-

diplomática e da cooperação entre seus membros”, abarcando entre os seus objetivos centrais à 

procura da articulação “entre seus Estados-membros nas relações internacionais e a 

materialização de projetos de promoção e difusão da Língua Portuguesa no mundo”. 

Freixo (2009, p.35) elucida que: 

 

A ideia da criação de uma “Comunidade Lusófona” (ou Comunidade Lusíada) 

remonta, pelo menos aos anos de 1950 aparecendo – com maior ou menor intensidade 

– nas obras de intelectuais brasileiros e portugueses de diversos matizes ideológicos, 

como Gilberto Freyre, Joaquim Barradas de Carvalho, Adriano Moreira, Agostinho 

da Silva e Darcy Ribeiro. 

 

O autor enfatiza que: 

 

Ao longo das últimas cinco décadas, tal comunidade tornou-se um tema recorrente no 

discurso de políticos e intelectuais brasileiros e, principalmente, portugueses, 

reaparecendo constantemente em diferentes conjunturas. No entanto, a discussão 

sobre a sua constituição só ganha força, de fato, na década de 1980, quando em 

Portugal começa a se ensaiar um “retorno ao Atlântico”, depois de uma década em 

que a integração à Europa era a preocupação central. (FREIXO, 2009, pp. 35/36) 

 

Por conseguinte, os primeiros passos para formação da CPLP foram feitos em novembro 

de 1989, no decorrer do primeiro encontro dos Chefes de Estado e de Governo de países de 

língua portuguesa, realizado em São Luís do Maranhão. Do ponto de vista pragmático, esse 

encontro definiu a criação do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP), com o intuito 

de promover a língua portuguesa no mundo. Nas palavras do embaixador José Aparecido de 

Oliveira “não há dúvida nenhuma que foi um ato de rara importância até porque daí resultou 

esse ato maior que é a instituição da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa”. (BARROS, 

1999, p.47) 

                                                           
42 Atualmente, a organização é formada por oito membros com a inclusão de Timor Leste 
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Na década de 1990, a figura do embaixador começou a ganhar destaque e, durante o 

governo Itamar Franco (1992-1994), José Aparecido de Oliveira foi adido à embaixada 

brasileira em Lisboa, e, nesse período, destacou-se com um dos principais articuladores da 

CPLP e do projeto de unificação ortográfica da língua portuguesa, ambos considerados projetos 

de suma importância dentro da proposta da lusofonia. Ressalta-se que o embaixador possuía 

um trânsito excelente junto aos amplos setores da intelectualidade do Brasil e de Portugal, 

oriundos de diferentes tendências políticas e intelectuais. 

 Oliveira vislumbrava, no cargo de embaixador, “uma oportunidade ímpar para tentar 

levar adiante o projeto de construção do que viria a ser a CPLP”. (FREIXO 2009, p.36). Essa 

oportunidade estava atrelada às condições políticas internas e externas favoráveis que 

possibilitavam aglutinar o apoio de vários setores da sociedade portuguesa. Freixo (2009, p. 37) 

pondera que o apoio em termos estratégicos representou “mais legitimidade para a consecução 

do projeto, até então, essencialmente português”.   

A questão do projeto tornou-se mais evidente no livro-homenagem a José Aparecido de 

Oliveira, editado em 1999. Nesse livro, há alguns depoimentos de intelectuais portugueses, 

dentre os quais se destaca o depoimento de Adriano Moreira:  

 

O projeto de elaborar uma nova cooperação pelo consentimento de todos os Estados 

unidos pela língua portuguesa teve mais de um pregador e defensor no passado, mas 

foi o Embaixador José Aparecido de Oliveira quem, usando da sua experiência, da sua 

autoridade, da sua vocação conseguiu programar, mobilizar as adesões, reunir as 

capacidades e levar à final a criação da Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa. 

(BRAGA, 1999, p. 145/146) 

  

Diante desse contexto, o embaixador assumiu o papel de principal articulador da CPLP 

e, por isso, realizou várias viagens aos países africanos de língua portuguesa, com a finalidade 

de conseguir adesão para o projeto da constituição desse espaço de caráter comunitário. Freixo 

(2009, p. 37) esclarece-nos que: 

 

É interessante notar que a maior parte dos analistas considera que, no âmbito da 

política externa brasileira, esse empenho pela criação da CPLP, teria sido muito mais 

uma iniciativa isolada do Embaixador brasileiro em Portugal, do que uma ação efetiva 

do Estado brasileiro, uma vez que, desde o início da década de 1990, as preocupações 

da política externa brasileira vinham sendo a aproximação com os países do chamado 

“Primeiro Mundo” e os esforços pela integração latino-americana, por meio do 

Mercosul. 

 

O autor complementa que: 

 

Essa tendência fez com que a “dimensão atlântica” da nossa política externa fosse 

tendo um papel cada vez mais reduzido nas preocupações do Itamaraty e que os países 
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africanos (incluindo as ex-colônias portuguesas) passassem a ser vistos como 

preocupações absolutamente secundárias, com exceção de algumas parcerias 

seletivas, feitas por critérios essencialmente econômicos. Portanto, nessa perspectiva 

a constituição da CPLP, certamente, não apareceria entre as prioridades dos 

formuladores da política externa brasileira. (IBIDEM, p.38) 

 

Retomando o contexto acerca da articulação da CPLP, tendo como ponto de partida os 

esforços de José Aparecido Oliveira. Ocorre em Brasília, no mês de fevereiro de 1994, a 

primeira reunião dos Ministros das Relações Exteriores e dos Negócios Estrangeiros dos Países 

de Língua Portuguesa. Essa reunião teve como propósito a realização de uma Cimeira dos 

Chefes de Estado e de Governo de seus respectivos países, com fulcro na constituição da 

comunidade.  

Após sucessivos adiamentos, a Cimeira ocorreu entre os dias s 16 e 17 de julho de 1996, 

em Lisboa, oficializando, assim, a Declaração Constitutiva da Comunidade e os seus Estatutos. 

Deve-se enfatizar que, no final do encontro, foi divulgada uma comunicação conjunta que 

apresenta, de certa forma, uma síntese do que seria os objetivos e os ideais, norteadores da 

CPLP. Em vários trechos, a comunicação expõe, de maneira clara e objetiva, o que se pode 

chamar de “discurso da lusofonia”: 

 

Os Chefes de Estado e de Governo reafirmaram a sua determinação e empenho em 

que a Comunidade, que tem na Língua Portuguesa um patrimônio histórico comum, 

seja dotada de mecanismos e instrumentos que, reforçando os vínculos seculares que 

os unem, valorize também a sua ação externa ao serviço dos valores da Paz, da 

Democracia, do Estado de Direito, dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento e da 

Justiça Social. (SARAIVA, 2001, pp. 189/192) 

 

Movidos por esse ideal, a defesa da lusofonia e a da cooperação bilateral e multilateral 

foram expandidas à dimensão da política-diplomática, tendo como estratégia a defesa da língua 

portuguesa, não só como vínculo histórico e patrimônio comum, mas também como 

ferramenta/instrumento de comunicação e de trabalho. Essa dimensão política-diplomática 

tornou-se meio privilegiado tanto de disseminação de valores culturais, como da tentativa do 

estabelecimento de mediações simbólicas, ancoradas em um processo de aculturação e 

assimilação entre os falantes do português, favorecendo, desta forma, a projeção internacional 

dos valores culturais da CPLP.  

Tais objetivos vieram ao encontro da CPLP que tem como foco:  

 
[..] incentivar a difusão e o enriquecimento da língua portuguesa potenciando as 

instituições já criadas ou com esse propósito, nomeadamente o Instituto Internacional 

de Língua Portuguesa (ILLP); incentivar o intercâmbio cultural e a difusão da criação 

intelectual e artística no espaço da Língua Portuguesa e envidar esforços nos sentidos 
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do estabelecimento (..) de formas de cooperação entre a Língua Portuguesa e outras 

línguas nacionais nos domínios da investigação e da sua valorização. 

 

 Marchueta (2003, p.144) elucida que “a conjugação de uma diplomacia tradicional com 

fórmulas de diálogos multilateral, setorial e especializado, permite tornar a intervenção da 

CPLP mais abrangente”, em virtude de uma estratégia que se consubstancia, por meio de um 

plano estratégico desenvolvido ao longo dos anos.  

Com a finalidade de elucidar a práxis de uma diplomacia tradicional, conjugada com 

fórmulas de diálogo multilateral, será apresentada, a seguir, a cronologia dos fatos sobre o 

processo de construção da CPLP: 

  

 1999:  O acordo, assinado na quinta reunião dos MNE’S43 dos países membros da CPLP, 

considerava a ILLP como uma prioridade estratégica tanto das políticas quanto das atividades 

de organização; 

 

 31 de julho e 1 de agosto de 2002: Realizou-se, em Brasília, a IV Conferência Cimeira 

de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. O aspecto mais relevante dessa Conferência foi a 

realização da Assembleia Constituinte da IILP, entidade, classificada pelo presidente de 

Moçambique, como um instrumental essencial no processo de valoração da herança comum do 

patrimônio: língua portuguesa; 

 

 Outubro de 2003: Foi realizado, em Macau, o Fórum Empresarial da CPLP, com fulcro 

em estabelecer uma cooperação econômica entre a China e os países de língua portuguesa.  

Para Santos (2004, p. 131), esse fato evidencia: 

[..] a percepção chinesa sobre as potencialidades da lusofonia, como fator de projeção 

estratégica, e sobre a importância de Macau enquanto plataforma de promoção das 

relações econômicas, comerciais e culturais em Portugal e com os países africanos de 

expressão portuguesa. 

 

 26 e 27 de julho de 2004: Foi realizada a V Conferência dos Chefes de Estados e de 

Governo da CPLP em Santo Tomé e  Príncipe, com o intuito de aprovar a proposta do Protocolo 

Modificativo do Acordo ortográfico da língua portuguesa que além de possibilitar a adesão de 

Timor-Leste, define a entrada em vigor do Acordo com o depósito dos instrumentos de 

ratificação por três países signatários; 

                                                           
43 Movimento Nacional Espontâneo 
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 17 de julho de 2006: Foi realizada a Conferência de Chefes de Estados e de Governo 

em Bissau (Guiné Bissau). Dentre as medidas adotadas, será evidenciado o seguinte excerto:  

 

O seu interesse em estabelecer como prioritários, tendo em conta as maiores 

debilidades e carências dos Estados membros, os seguintes ODM44: erradicar a 

extrema pobreza e a fome; extensão do ensino básico com vista à sua universalização; 

promoção da igualdade de género e a capacitação das mulheres; redução da 

mortalidade infantil; melhoria do acesso à saúde reprodutiva e redução da mortalidade 

materna; e, combate ao HIV/SIDA, malária, tuberculose e outras doenças infecciosas 

endémicas”45.   

 

 

 25 de julho de 2008: Foi realizada a VII Conferência de Chefes de Estado e de Governo 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Lisboa (Portugal). O tema da Conferência, 

“A Língua Portuguesa: Um Patrimônio Comum, Um Futuro Global”, “permitiu a adopção 

de uma Declaração sobre a Língua Portuguesa, que consagra o compromisso de uma actuação 

conjunta com vista a uma efectiva universalização da Língua Portuguesa, através de medidas 

concretas e verificáveis”46. 

 23 de julho de 2010: Foi realizada a VIII Conferência de Chefes de Estado e de 

Governo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa em Luanda (Angola). O tema da 

Conferência, “A Solidariedade na Diversidade no Espaço da CPLP”, fomenta, no âmbito da 

diversidade cultural e de desenvolvimento social e económico da Comunidade, “ a importância 

da solidariedade na concertação político-diplomática, na ajuda ao desenvolvimento e na 

promoção e difusão da Língua Portuguesa - factor de união dos oito Estados membros da 

Organização47”. O tema da conferência reforça:  

 

[..] a plena validade do seu compromisso histórico, consagrado na Declaração 

Constitutiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com a Democracia, o 

Estado de Direito, os Direitos Humanos e a Justiça Social e, neste sentido, 

congratularam-se com os avanços concretos registados, em todo o espaço da CPLP, 

no que tange estes direitos fundamentais48. 

 

 20 de julho de 2012:  Foi realizada a IX Conferência de Chefes de Estado e de Governo 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Maputo (Moçambique), cujo tema é “A 

CPLP e os Desafios da Segurança Alimentar e Nutricional”. Esse tema realça que “o 

objetivo global da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN- CPLP) é 

                                                           
44 Objetivos de desenvolvimento do milênio. 
45 Disponível em: http://www.cplp.org 
46 Ibidem. 
47 Disponibilizo em anexo I a VIII Conferência de Chefes de Estados e de Governo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa em 
Angola, para que o coenunciador possa analisa-la em sua totalidade. 
48 Ibidem 
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o de contribuir para a concretização do direito humano à alimentação adequada, e erradicação 

da fome e da pobreza na Comunidade49”. E além disso: 

 

Tomaram nota, com satisfação, das medidas adotadas e das ações desenvolvidas desde 

a VIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada em Luanda, 

no dia 23 de julho de 2010, para afirmação da Comunidade, pela concretização dos 

seus objetivos e reforço do seu prestígio alicerçada na cooperação crescente entre os 

Estados membros
50.    

   

 23 de julho de 2014: Foi realizada a X Conferência de Chefes de Estado e de Governo 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Dili, Timor-Leste, cujo tema é: “A CPLP 

e a Globalização”. Os chefes de Estados, nessa conferência, reconheceram: 

 

[..] a necessidade de dotar a CPLP de uma estratégia sobre a cooperação econômica e 

empresarial e identificar possíveis mecanismos para o apoio ao investimento e 

negócios no espaço comunitário, com vista a dinamizar a inserção da CPLP no 

contexto da Globalização, onde se insere a Língua Portuguesa51. 

 

Apesar dos esforços e das estratégias política e econômica, adotadas pelos portugueses, 

a constituição da CPLP, de acordo com Freixo (2009, p. 49), “tem esbarrado em algumas outras 

questões relacionadas não só a Portugal, mas aos outros atores que dela fazem parte”. Freixo 

(2009, p. 49) esclarece que: 

[..] uma delas é que, para Portugal a sua hegemonia dentro da CPLP é uma espécie de 

“direito histórico”. O problema é que, em uma Comunidade em que o elemento 

fundamental de identidade entre seus membros é a Língua Portuguesa, não pode 

ignorar cerca de 80% dos falantes deste idioma encontram-se em um de seus Estados-

membros: o Brasil. Como isso, existe a possibilidade, temida por Portugal, de que a 

CPLP gravite em torno de outro centro.  

O autor enfatiza que: 

[..] até o momento, esses temores acabam sendo infundados, pois no âmbito da sua 

linha de política externa, o Brasil não tem demonstrado grandes pretensões de 

hegemonia dentro da Comunidade, até porque, para o nosso país, a CPLP tem sido 

uma questão absolutamente secundária, apesar de uma certa mudança na inflexão da 

política externa brasileira em direção a uma maior aproximação com a Ásia e a África, 

desde o início do governo de Luís Inácio Lula da Silva, em 2003. (FREIXO, 2009, 

pp.49/50) 

 

Logo, torna-se necessário, neste momento, fazer uma breve análise, ao meu 

coenunciador, da atuação do Brasil no processo de construção da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). Observa-se que, desde o início da década de 1990, a política externa 

fez sua opção pelas relações com o que denominamos “Primeiro Mundo” e pelo interesse de 

integrar ao espaço latino-americano, por meio da constituição do Mercosul e, por outro lado, 

                                                           
49 Ibidem 
50 Ibidem 
51 Ibidem 
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dentro de uma estratégia de inserção do país em uma economia globalizada, conforme a 

perspectiva neoliberal.  

Em virtude de o Brasil optar, em termos estratégicos, pela abertura indiscriminada ao 

capital internacional e pela “modernidade neoliberal”, a partir do governo Collor, de acordo 

com Freixo (2009, p.50), “não existiam grandes espaços para a articulação do mundo lusófono”, 

visto que para recolocar o país, nas palavras de Saraiva (1996, p. 222), “nos trilhos do 

desenvolvimento e da modernidade capitalista o essencial é o relacionamento preferencial com 

as economias ocidentais avançadas”. Dentre outras questões, esse fato engendrou a falta de uma 

política cultural por parte do governo brasileiro que valorizasse, disseminasse a língua e a 

cultura no exterior, como registra Galvão (1998, p. 193): 

 
[..] A situação atual da cultura brasileira no exterior dificilmente se poderia imaginar 

mais desastrosa. Em declínio desde os anos 1970, certamente a política cultural, ou 

melhor, anticultural, de uma recente presidência de infame memória acabou por 

liquidá-la. 

 

 Essa situação não sofreu grandes mudanças no governo Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2003), onde a articulação do mundo lusófono e a formulação de uma política cultural no 

exterior, segundo Freixo (2009, p. 50): 

 

[..] continuaram sendo questões secundárias. Apesar da existência de diversos 

interesses econômicos comuns entre o Brasil e outros países da CPLP – 

principalmente Portugal e Angola, o governo brasileiro, em vez de priorizar o espaço 

comunitário, optou pelo estabelecimento de relações bilaterais. 

 

 Em relação à política cultural brasileira, Galvão (1998, p. 195) pontua que: 

 

[..] nesse terremoto universal de fim de milênio, a presença do Brasil na cena 

internacional desapareceu. A anedota brasileira corrente de que o Brasil “caiu” no 

Quarto Mundo, ou de que saiu do mapa, parece infelizmente ser mais que um jogo de 

palavras. 

 

 Assim, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - que poderia ser utilizada pelo 

Brasil como um espaço privilegiado sob os pontos de vista tanto político-diplomático, quanto 

econômico-, restringe-se ao campo dos discursos e das intenções em detrimento da prática. 

Galvão (1998, p.200) pontua que “ a unidade da Lusofonia, tão cara aos portugueses, interessa-

nos por outras razões. E principalmente, em termos crus de “Realpolitik”, por reiterar nossos 

nexos com um país da CEE”. 

Uma das preocupações fundamentais de potencias médias, como o Brasil, e dos 

pequenos Estados, na perspectiva de Moreira (2000), deve ser o pertencimento a vários 
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organismos internacionais, com a finalidade de, segundo Moreira (2000, p.19), “estar presente 

em todos os centros de decisão coletiva, adestrando em tal sentido as representações e usando 

o poder do número com sabedoria”.  

Para os defensores brasileiros da CPLP, essa comunidade do ponto de vista econômico: 

[..] poderia funcionar como um espaço de intermediação entre os blocos econômicos 

a que seus membros pertencem, principalmente entre o Mercosul, a UE e SADCC52. 

Já sob o ponto de vista político-estratégico, a CPLP poderia desempenhar um papel 

fundamental na segurança do Atlântico Sul, em um momento em que as questões 

econômicas, as quais tendiam a dar a tônica das relações internacionais no século XXI, 

cedem espaço aos problemas da política e da segurança global. (FREIXO 2009, p.52) 

O autor enfatiza que: 

[..] o Brasil poderia formar com a África do Sul e Angola um triângulo estratégico no 

Atlântico Sul. No entanto, sob essa perspectiva de análise, a ausência de um projeto 

nacional autônomo e as vinculações aos interesses do capital internacional – ao longo 

de toda a década de 1990 – fizeram com que o Estado brasileiro não priorizasse 

questões fundamentais para uma estratégia de desenvolvimento nacional e de 

renegociação de nosso papel no Sistema Internacional. (FREIXO 2009, p.52) 

 

No entanto, observa-se, durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2011), que África voltou a ser área de interesse para os formuladores da política externa 

brasileira, visto que o Brasil tem procurado suporte internacional, junto aos países periféricos 

da África, da Ásia e da América Latina, para conseguir um assento permanente no Conselho de 

Segurança da ONU. 

Além disso, o Brasil, por meio de iniciativas como a criação do G2053, tem buscado 

assumir a lideranças desses países por melhores condições para um desenvolvimento 

econômico de forma sustentável e por uma ordem internacional mais igualitária. Freixo (2009, 

p.53) chama-nos a atenção ao fato de que “mais uma vez, dentre esses projetos, o espaço 

comunitário da CPLP, não parece ser prioritário, com o Itamaraty optando por dar continuidade 

à política de relações bilaterais ou de alianças conjunturais em fóruns internacionais”. 

Em termos culturais, a conjugação de uma diplomacia tradicional com fórmulas de 

diálogo multilateral opera, segundo Santos (2004, p. 133): 

[..] a convergência sinérgica entre lógicas diferenciadas de todas as áreas e setores da 

vida das sociedades em que se integram, num movimento comum que se desenvolve 

no sentido da construção de um espaço cultural de expressão geograficamente 

diversificada, mas de coerência evidente, sustentada e, efetivamente, progressiva. 

 

 

                                                           
52 Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, conhecida por SADC – Southern Africa Development Comunity. É uma organização 

sub-regional de interação econômica dos países da África Austral. 
53 Grupo dos 20 é um grupo constituído por ministros da economia e presidentes de bancos centrais dos 19 países de economias desenvolvidas 
no mundo, mais a União Europeia. Criado em 1999, o G20 é uma espécie de fórum de cooperação e consulta sobre assuntos financeiros 

internacionais. 
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Santos (2004, p.133) salienta que:  

 

Assistimos, de facto, a um processo inovador de redefinição de lógicas e critérios de 

coerência espacial, baseado em elementos e fatores valorativos imateriais, intangíveis, 

virtuais e tecnologicamente potenciados. Esses valores afirmam-se pelo sentido de 

pertença e pelo afeto partilhado, mas, ao mesmo tempo, definem-se em termos de 

identificação de interesses materiais e do desenvolvimento de ações no sentido da sua 

consequente concretização, nos planos político-diplomático e estratégico, baseados 

nos fatores cultural e linguístico  Em última análise, esse fenômeno de afirmação 

identitária inscreve-se no desenvolvimento homeostático, adaptativo dos atores e da 

estrutura, no contexto processual de mudança sistêmica, transformacional e acelerada, 

a que convencionamos chamar de globalização. Com efeito, perante as tendências e 

os efeitos homogeneizantes dos respectivos processos uniformizadores, as dimensões 

culturais e linguísticas das dinâmicas societais são particularmente afetadas. Ao 

mesmo tempo, essas dimensões tornam-se decisivas na defesa da individualidade, da 

identidade, independentemente do estatuto político jurídico das áreas territoriais nas 

quais se inserem e dos contextos nacionais, étnicos ou religiosos em que essas 

identidades específicas adquirem expressão social, e a partir dos quais desenvolvem 

interações com outros grupos, sociedades, povos ou nações. 

 

Nesse cenário, as novas comunidades linguísticas, conforme Lopes (2003), “tem no seio 

da globalização, o papel de moderadoras, de reconciliação entre nacional e o mundial, de espaço 

de identificação e de convergência de ideias”. É essencial ponderar, ao leitor, que a 

globalização, compreendida como um fenômeno hegemônico de poder versus a um conjunto 

de processos interdependentes e interconectados em âmbito global, fomenta a criação de 

espaços não só de dominação, mas também de contestação, de criatividade, de criação e de 

recriação. 

Tais espaços envolvem várias temáticas: econômica, política, cultural e histórica que 

possibilitam aos atores sociais a interconectividade global. Essa interconectividade, na Era da 

Informação, gerou o conceito de glocalidade, o qual está atento tanto à realidade 

multidimensional, como também às singularidades da cultura local, em vez de unificá-las, 

homogeneizá-las ou degenerá-las completamente.  

Ciente da necessidade de compreender a realidade multidimensional que se configura e 

reconfigura na sociedade glocal e na comunidade lusófona. Serão abordadas, no próximo 

subitem, as questões multi e pluriculturalistas em sua dimensão tanto de negociação e 

apropriação, quanto de reapropriação dos valores culturais no processo de simbolização e de 

legitimação do conceito de lusofonia no espaço lusófono. 
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2.4 Questões multi e pluriculturalistas: Apropriação versus reapropriação dos 

significantes e dos significados no processo de simbolização e de legitimação do 

conceito de lusofonia no espaço lusófono. 

O conceito de lusofonia é um bom conceito para abandonar, pois é um termo que 

imagina designar e conter em si um espaço linguístico-cultural que teria, desde logo, 

como centro os ‘lusos’ ou os ‘lusíadas’, apesar de o discurso oficial, de intelectuais e 

políticos dos mais diversos quadrantes e formações, ser incapaz de assumir 

claramente, e sem hipocrisia, a não inocência de um tal conceito. (LOURENÇO 1999, 

p.01) 

 

Para atingir a esse propósito de Lourenço (1999): tornar-se capaz de assumir, claramente 

e sem hipocrisia, o conceito de lusofonia para perceber, na comunidade dos países de língua 

portuguesa, os seus respectivos efeitos no processo de subjetivação dos membros desta 

comunidade. Cabe a nós - enunciador e coenunciador-, desenvolver uma escuta ativa que nos 

possibilite tanto observar, quanto analisar o fenômeno do conceito de lusofonia de forma 

integrada no âmbito da convergência dos imaginários culturais, em virtude da mobilidade 

urbana, do processo desterritorização e do desaparecimento gradual das fronteiras. 

A questão das fronteiras, na contemporaneidade, não está relacionada à noção de 

território ou territorialidade, visto que corresponde a marcos simbólicos. Pesavento (2002, p.36) 

pondera que as fronteiras: 

 

[..] antes de serem marcos físicos ou naturais, são sobretudo simbólicos. São marcos, 

sim, mas sobretudo de referência mental que guiam a percepção da realidade. São 

produtos desta capacidade mágica de representar o mundo por um mundo paralelo de 

sinais, por meio do qual os homens percebem e qualificam a si próprios, ao corpo 

social, ao espaço e ao próprio tempo. 

 

Nesse processo de percepção e de qualificação ao corpo social, ao espaço e ao próprio 

tempo, os atores sociais são levados, no espaço lusófono, a buscar, em seu repertório de 

memórias, os significados e os significantes, que medeiam o seu imaginário cultural, a fim de 

compreender as questões multi e pluriculturalistas. Esse processo de compreensão das questões 

culturais impele-os - no momento da negociação, da apropriação e da reapropriação dos valores 

simbólicos-, a desnudar o Outro, graças a uma subjetividade que se encontrada clivada do 

sujeito, ou seja, uma subjetividade que, de acordo com Rabelo e Alves (2004, p.188), não 

corresponde:  

 [...] a uma interioridade que se relaciona com o mundo por meio de representações e 

que desenvolve e exercita, no meio social, uma capacidade de controle sobre os 

objetos, sobre o corpo e sobre os outros”, mas uma subjetividade que tem “ênfase na 

sociabilidade, tomada como fundante de qualquer processo de subjetivação: o resgaste 

do corpo. 
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Taylor (2000, p.187) ressalta que “essa subjetivação é também um resgate do Outro”. 

Nesse processo de resgatar o Outro, observa-se um pseudo imaginário cultural compartilhado 

por todos os integrantes da CPLP, visto que, nas palavras de Lourenço (1999, p. 162), é “ uma 

ilusão pensar que o fio da língua como o de Ariana basta para desenhar os contornos ou os 

meandros desse labirinto de nova espécie que foi e continua sendo como nosso espaço 

simbólico- o finado império e as suas intricadas malhas”.  

Lourenço (1999, pp. 162/163) enfatiza que não podemos ser: 

 

[..] hipócritas, nem sobretudo voluntariamente cegos: o sonho de uma Comunidade de 

Povos de Língua Portuguesa, bem ou mal sonhado, é por natureza – que é sobretudo 

história ou mitologia – um sonho de raiz, de estrutura, de intenção e amplitude 

lusíada”. 

  

Tal sonho de raiz, de estrutura, de intenção e de amplitude lusíada principiou a ganhar 

concretude com o projeto imperial português que atingiu o seu estado pleno, por intermédio da 

implantação do regime salazarista em Portugal, no início dos anos de 1930.  

Nessa conjuntura, o império consolidou-se em termos político e administrativo, 

adquirindo, assim, uma relevância fundamental para a economia portuguesa. Além disso, houve 

o fortalecimento do mito do “destino imperial” português, segundo Freixo (2009, p. 80), por 

meio de “um intenso processo de construção ideológica, no qual o império era apresentado 

como elemento essencial da identidade nacional e em que a ideia da ‘missão civilizadora’ da 

nação portuguesa foi sendo elaborada dentro de uma perspectiva fortemente nacionalista”.  

A missão civilizadora da nação portuguesa, de acordo com o seu artigo 2ª do Ato 

Colonial – Decreto – Lei nº. 22.465, elucida que  

 

É da essência histórica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica de 

possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que 

neles se compreendem, exercendo também influência moral que lhe é adstrita pelo 

Padroado do Oriente.  

 

Essa missão civilizadora, ancorada em uma construção ideológica embasada no discurso 

da “histórica peninsular”, legitimou a posse das colônias como parte integradora do território 

da nação Portuguesa que seria formado por: 

 

Na Europa: Portugal Continental e os Arquipélagos da Madeira e dos Açores; 2 – Na 

África Ocidental: o Arquipélago de Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe e suas 

dependências, São João Batista de Ajuda, Cabinda e Angola; 3 – Na África Oriental: 

Moçambique; 4 – Na Ásia: o Estado da Índia e Macau e suas dependências; 5- Na 

Oceania: Timor e suas dependências. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

PORTUGUESA 1933) 
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Durante o período do governo de Salazar (1933-1974), o discurso imperial português 

foi, de maneira acurada, dialogado e articulado entre os seus interlocutores: Estado Português 

e um grupo de intelectuais dentro e fora de Portugal, dentre os quais se destacam o eminente 

intelectual brasileiro Gilberto Freyre e o português Adriano Moreira. Gilberto Freyre defendeu, 

de forma magistral, em seu círculo intelectual e acadêmico, a ideia de uma “Civilização luso-

tropical”, plurirracial e progressista que foi apropriada pelo Estado Português no final da década 

de 1940 e divulgada, de maneira eficaz, tanto em Portugal quanto fora dele.  

É relevante pontuar que Freyre sempre defendeu a originalidade, a riqueza e a força 

cultural dos brasileiros que provinha justamente do processo de mestiçagem da sociedade, 

tornando-a original e multirracial. Tal pressuposto era visto com bons olhos pelos governantes 

de Portugal que o tratavam como um “gênio português”.  

Castelo (1999, p.14) ressalta que essa visão, defendida por Freyre, foi usada como “uma 

imagem essencialista da personalidade do povo português”. Sendo assim, a colonização 

portuguesa teve a rubrica da cordialidade, da ausência de preconceitos raciais, tornando-se, 

assim, um dos exemplos mais bem-sucedidos dentre as políticas coloniais europeias. Logo, em 

1953, após uma breve viagem às colônias portuguesas na África e no Oriente, Freyre (1953, 

p.25) redigia que o português estava: 

 

[..] apto para começar a colher o que semeou tão amorosa e às vezes tão boemiamente, 

mais através de suas aventuras que de política calculada ou sistemática – de “sistema” 

que se possa rigorosamente chamar de “sistema português” de colonização – no 

oriente, na África, na América, nas ilhas do Atlântico. De modo que, enquanto 

ingleses e holandeses, calculistas e metódicos, tendo semeado ventos de furor, e ao 

mesmo tempo de sistemática imperial por esses mesmos espaços, colhem hoje 

tempestades na Ásia e na África, o português é no Oriente, em Moçambique, na 

Angola, na Guiné, em Santo Tomé, em Cabo Verde, na América, menos um povo 

imperialmente europeu que uma gente já ligada pelo sangue, pela cultura e pela vida 

a povos mestiços e extraeuropeus.  

 

 Não há dúvida de que as ideias freyrianas lançaram as bases do luso-tropicalismo, as 

quais serviram de sustentáculo ideológico ao colonialismo da nação portuguesa.  Esse aparato 

ideológico corporifica-se nas obras de Gilberto Freyre: Casa-grande e Senzala e O mundo que 

o português criou. Freyre, em suas obras, asseverava que o êxito dos portugueses, na região dos 

trópicos, deveu-se a alguns traços que o português trouxe consigo: a ausência de orgulho racial, 

o pragmatismo, a versatilidade, uma personalidade contemporizadora e uma tendência à 

miscigenação, símbolo de uma forte propensão à democratização racial e social. A respeito da 

miscigenação, Freixo (2009, p. 129) pondera que: 
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[..] para Freyre, as relações sentimentais estabelecidas entre os portugueses, as 

“mulheres de cor” e os filhos delas provenientes pairariam acima dos preconceitos de 

cor, de raça e de classe. Isso teria dado à mestiçagem, ocorrida nas áreas de 

colonização portuguesa, um caráter mais humano e mais cristão, permitindo assim 

uma intensa mobilidade e contribuindo para abrandar as durezas do sistema de 

trabalho escravo 

 

Nesse universo cultural, a língua portuguesa, como prática social, exerce um papel 

essencial no processo identitário das populações das terras colonizadas pelos portugueses, uma 

vez que nas palavras de Freyre (1953, pp. 141/142): 

  

Uma língua de tal amplitude não pode deixar de ser a expressão de vasta cultura 

transnacional. Não pode deixar de ser o veículo da civilização que denomino luso-

tropical, para distinguir daquelas que são apenas projeções imperiais de Estado, ou de 

nações europeias nos trópicos ou no Oriente. Para estas já não há futuro nem 

perspectivas. O imperialismo europeu já não encontra nos trópicos, populações 

inermes dispostas a ser dominadas e exploradas por brancos que se supõem superiores 

a gentes de cor. O tempo é das populações de cor e da afirmação ou da restauração 

dos seus valores da cultura. O português, por ter sabido sempre ligar a estes valores 

os da Europa, ao sangue das mulheres de cor seu sangue de branco desde a Europa 

misturados a mouros, judeus, berberes, criou culturas luso-tropicais.  Daí o amor com 

que língua portuguesa é falada nos trópicos por pretos, pardos, amarelos, vermelhos, 

morenos que nessa língua exprimem seus sentimentos mais íntimos e não apenas seus 

ideais convencionais. 

 

 Essas ideias, apropriadas pelo regime de Salazar, foram utilizadas, de maneira 

ideológica, para justificar a manutenção do império colonial português. O processo de 

apropriação ocorreu, essencialmente, a partir da década de 1950: momento em que o embate 

pela descolonização afro-asiática estava na ordem do dia. Não obstante, tais ideias foram 

adotadas parcialmente, pois houve uma escolha deliberada por parte dos integrantes da elite do 

governo de Salazar dos pontos do luso-tropicalismo que, segundo Castelo (1999, p. 139), era 

conveniente salientar: 

[..] as principais ideias de Freyre sobre o povo português – ausência de sentimentos 

racistas; capacidade de empatia relativamente aos outros povos; profunda fraternidade 

cristã –são apropriadas nos anos de 1950-1960 pelo discurso oficial. Mas o luso-

tropicalismo não é só isso. Os seus aspectos “desnacionalizadores’ são 

propositadamente esquecidos. A saber: a valorização dos diferentes contributos – 

africanos, ameríndios, orientais, europeus – para a civilização comum luso-tropical. 

  

Concomitantemente, o regime salazarista mantinha uma política de aproximação com 

eminentes intelectuais e políticos brasileiros, com a finalidade de planejar e de implementar um 

estratagema propagandístico, tendo como base o discurso da “fraternidade luso-brasileira”. Foi 

nesste contexto que aconteceu, a convite do Ministério de Portugal, a famosa viagem do 

sociólogo e antropólogo Gilberto Freyre ao “mundo português” no período de agosto de 1951 

e fevereiro de 1952.  
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Ressalta-se que dessa viagem, foram elaborados dois livros por Freyre: Aventura e 

Rotina e Um Brasileiro em Terras Portuguesas, onde o intelectual fundamentou a base do que 

seria uma nova ciência, luso- tropicologia, e aprofundou os elogios ao “modo português de estar 

no mundo”. Em uma nota acerca de Sarmento, Rodrigues, seu anfitrião, em Aventuras e Rotina, 

afirma que: 

 

O ministro do Ultramar de Portugal é um oficial de marinha para quem o oriente e a 

África portugueses existem não como colônias, mas como outros portugais. E esses 

outros Portugais, como Portugal. O mar, o espaço, a distância, não separam essas 

várias províncias portuguesas uma das outras senão fictícia ou matematicamente; na 

realidade elas formam todas um só Portugal, cada vez mais consciente da sua unidade, 

dentro da qual cabem arrojos de diversidade. (FREYRE 2002, p.344)  

 

Na mesma obra, Freyre (2002) exalta a superioridade do colonialismo português nas 

lutas anticolonialistas, ao comparar com os demais colonialismos europeus:  

 

O “método português” destaca-se como o sociologicamente mais cheio de 

possibilidades criadoras: isto é, de criação de novas formas de homens e de culturas 

humanas nos trópicos. Homens e culturas em que os valores europeus se juntem aos 

de várias culturas regionais para novas combinações de forma, com predominâncias 

diversas de substâncias étnicas e culturais. Faz pena ver-se na África um ou outro 

português enfeitiçado pelo “método inglês” ou pelo “método sul-africano” e a tomar 

atitudes de europeus superior em face de pretos e pardos inferiores. (FREYRE 2002 

p. 460) 

 

Na visão de Freixo (2009, p.132), o discurso colonialista “português anterior à década 

de 1950: 

[..] não diferia em quase nada das demais potências colonialistas europeias e exaltava 

a superioridade racial dos brancos e a missão civilizadora europeia. No entanto, as 

determinações da nova ordem internacional levaram a uma alteração gradual desse 

discurso e à adoção de alguns princípios provenientes do luso-tropicalismo freyriano. 

 

Essa nova ordem corresponde, de acordo com Castelo (1999, p. 133), ao: 

 

[..] pós- segunda guerra mundial e, sobretudo, nos anos de 1950 e 1960, o conceito de 

vocação ecumênica começa a aparecer ao lado do conceito de missão providencial, 

caindo no esquecimento o (o pouco conveniente na nova conjuntura internacional) 

conceito de destino superior de “raça“.  

 

Não se deve negar que, apesar da ideia freyriana ser apropriada de maneira parcial e 

pontual, Gilberto Freyre concordou com que Castelo (1999, p. 138) denomina“ politização do 

luso-tropicalismo que ganha, naquele contexto preciso, contornos de legitimação da obra do 

Estado Novo no ultramar”. Contudo, com a intensificação do embate pela libertação das 

respectivas colônias, o luso-tropicalismo começou a sofrer violentas críticas e questionamentos 

tanto pelas elites da política africana, como por um grupo de intelectuais brasileiro e europeu. 
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Dessa maneira, o pensamento freyriano, como um todo, passou, segundo Freixo (2009, 

p.133), “a ser criticado e, por que não dizer, marginalizado nos círculos acadêmicos como 

socialmente conservador e defensor da manutenção de privilégios”. No entanto, a partir da 

década de 1990, ocorreu um processo de reapropriação do pensamento de Gilberto Freyre, visto 

que se pode notar que suas ideias são vistas, na contemporaneidade, por alguns intelectuais 

como precursoras da História das Mentalidades e as suas respectivas análises acerca do 

espaço/mundo lusófono ganham, a cada dia, novas releituras, novos processos investigativos e 

interpretativos, como se observa no excerto de um especialista politicamente conservador que 

pontua que: “se chegamos ao fim do século XX com uma visão histórica e científica correta 

sobre a presença do homem português no Brasil, na África e no Oriente, decerto que o ficamos 

a dever às inovadoras teses sobre o luso-tropicalismo de Gilberto Freyre” (SERRAO, 2000) 

Assim, no momento em que a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) 

principiava o seu processo de construção, tais concepções surgiram sob novas perspectivas, 

como um de seus fundamentos ideológicos. Nesse sentido, o luso-tropicalismo teve uma 

releitura em um contexto de pós descolonização e buscou extirpar dele a conotação que lhe foi 

atribuída pelo regime de Salazar. Graça (2000, pp. 211/212) esclarece-nos que: 

 

Os efeitos atuais de tamanha incompreensão, para o mundo lusófono, estão à vista. 

Para além do enorme desperdício que está se fazendo da metodologia gilbertiana 

enquanto instrumento apurado (mas não isento de adaptações) de compreensão dos 

fundamentos socioculturais das ex-colônias africanas de Portugal existe uma dinâmica 

de alimentação constante da imagem negativa do luso-tropicalismo e, liminar ou 

subliminarmente, de conotação com a lusofonia. Daí que este último conceito tenha 

tendência para ser encarado como um seu “sucedâneo” pela maior parte das elites  

africanas; e também dos africanistas que, por sua vez são majoritariamente de origem 

anglo-saxônica e constituem um núcleo ainda militante de “concerned scholars”, 

ainda influente naquilo que deve ser a percepção politicamente correta da realidade 

social dos países africanos lusófonos e, consequentemente, do legado colonial 

português, que é formalmente visto de modo totalmente negativo. A crítica ao luso-

tropicalismo (e a exclusão de Gilberto Freyre) em Portugal e nos Países Africanos 

Lusófonos deve, pois ser entendida neste contexto, marcado atualmente pela tentativa 

de construção e projeção internacional de um espaço lusófono. Estamos, na verdade, 

perante um problema de consenso histórico lusófono, isto é, de imagens recíprocas 

divergentes entre brasileiros, africanos e portugueses quanto ao passado comum (que 

é a História Colonial de Portugal) e, portanto, às bases da edificação de um possível 

futuro comum. A questão fundamental, ainda não frontalmente debatida, subjacente à 

polêmica em torno do luso-tropicalismo e da Lusofonia, é a seguinte: há ou não há 

algo de positivo no legado colonial português? À frente do tempo, Gilberto Freyre, 

sem descurar a dimensão negativa, achava que havia. 

 

Freixo (2009, p. 136) pontua que a reler Gilberto Freyre, na década de 1990 e despi-lo 

de sua carga semântica negativa que lhe foi atribuída pelo Estado Novo, não foi uma tarefa 

difícil para a cúpula de governos e de grupos de intelectuais envolvidos, já que o “luso 

tropicalismo penetrou de tal forma no imaginário político e cultural português que superou as 
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diferenças ideológicas entre ‘conservadores’ e ‘progressistas’ e acabou sendo incorporado ao 

discurso de todos esses grupos”. O autor complementa que: 

 

Dessa forma, a concepção freyriana de uma “Comunidade Luso-tropical” baseada na 

noção de unidade de sentimento e cultura – e que, portanto, poderia se concretizar por 

meio de uma entidade supranacional, mesmo após a independência das colônias 

africanas e orientais, abordagem está deliberadamente ignorada pelo salazarismo – foi 

revista como a grande base teórica do que viria a ser a Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa. Esta comunidade passou a ser entendida, inclusive, como um 

instrumento de resistência cultural e identitária contra as hegemonias políticas e 

culturais decorrentes do processo de globalização, pois no momento atual “as ameaças 

de deculturação, de seletivas a massificadas, passaram a provir da cultura anglofona, 

a maior vitória desde a Segunda Guerra Mundial. Assim, Gilberto Freyre voltou a ser 

uma das principais referências teóricas para os nacionalistas portugueses – de 

esquerda e de direita – com o luso-tropicalismo impregnado de forma bastante visível 

a concepção de “lusofonia” que se construiu em Portugal, a partir da década de 1980. 

(FREIXO, 2009, pp. 136/137) 

 

No entanto, na era da glocalidade, o imaginário lusófono torna-se, em virtude das 

imbricações entre a cultura local e cultura global54, lócus da pluralidade e da diferença, em 

outras palavras, de múltiplos imaginários lusófonos que nos conduzem à desconstrução de todos 

os valores ditos “absolutos”. Essa desconstrução leva-nos - leitor/autor- em direção às areias 

movediças do pensamento pós-moderno que nos demonstram que o imaginário, que permeia os 

atores sociais da CPLP, não é só marcado pela multiplicidade, pela clivadez e pela 

heterogeneidade, mas também transita em um espaço fragmentado. 

Tal espaço fragmentado possibilita-nos realizar um verdadeiro diálogo com espaço 

lusófono, o qual, segundo Lourenço (1987, p. 112), “nem sequer começou” e ressalta que “ 

todos dizemos falar a mesma língua, mas até agora só estivemos a ‘dizer coisas’ em comunicar 

verdadeiramente”. Dando continuidade a esse diálogo que se principia, serão abordadas, no 

próximo subitem, as vozes dissonantes que causam mal-estar, equívocos e ambiguidade no 

espaço lusófono. 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Neste caso a herança comum compartilhada pelos povos portugueses em sua missão ecumênica e civilizadora aos membros da CPLP. 
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2.4.1 O mal-estar: equívocos e ambiguidades gerados pelo Luso-tropicalismo 

no espaço lusófono 

 

O sentimento de mal-estar emerge no momento em que os atores sociais percebem que 

a partilha da herança cultural comum obscurece a verdadeira cultura, a qual possibilita aos 

atores sociais abrir o universo o qual os cercam em sua multiplicidade de perspectivas em 

termos de embate/confronto consigo próprio ou com o Outro. Baptista (2000, p. 07) pondera 

que essa cultura institui: 

 

[..] como resultado desse e que, assim, desenha os limites do humano, limites que não 

constituem um paradigma da natureza humana, no sentido clássico do conceito, 

paradigma para sempre perdido, mas que se encontram permanentemente em estado 

de possível expansão e abertura, admitindo uma miríade de configurações, que 

refletem precisamente a complexidade, multiplicidade e diversidade do ser humano. 

 

Por conseguinte, nas palavras do próprio Lourenço (2000, p.124), isso representa: 

 

[..] o fim da história enquanto história universal, ou história na qual a Europa é o 

centro. Mas isso não equivale a dizer que nós entremos em todos os dilemas de uma 

visão relativista. Haverá uma história de uma outra maneira. Uma história onde o 

sujeito será não somente o sujeito humano geral, não suposto, implícito na nossa 

concepção da história universal. Mas uma história na qual cada cultura, cada memória 

e cada história terá de recuperar o sujeito que ela tinha perdido, ou que lhe tinha sido 

negado. 

 

É oportuno ressaltar ao leitor que o conceito de cultura, aqui abordado, representa uma 

unidade de identificações capaz de falar por meio de mitos, de ideologias e por obras de 

expressão: da igualdade de si mesma, mas sempre na corda bamba de um limite que é a 

diferença. Sodré (1999, p. 47) pondera que a unidade cultural: 

 

Não se trata de uma unidade de representação (ou seja, um universo fechado de 

normas, de costumes e de valores) e sim de uma forma, um modo de abordagem do 

real, onde se entrecruzam discursos e repertórios (valores, significações, padrões de 

conduta etc.) portadores de representações de unidade, suportes de processos de 

estruturação.  

 

O autor enfatiza que: 

 

Em outras palavras, a cultura é um vazio positivo, uma ideia de unidade, mas ideia 

forte o bastante para levar à invenção tanto de representações de identidade, quanto 

de alteridade. Na prática, o que experimentamos de uma cultura é a variedade de 

repertórios, onde se embatem simbolizações, hábitos e enunciados. Mas por meio 

dela, as identidades podem ser reconhecidas. (SODRÈ 1999, p.47) 

 



155 
 
 

 
 

Observa-se que a aplicabilidade desse conceito de cultura à concepção de Lusofonia, 

nas palavras de Baptista (2000, p. 07), ainda permanece “na pré-história da constituição de uma 

comunidade lusófona, pois cada cultura que a compõe tem ainda de recuperar a sua memória e 

histórias próprias e reencontrar o sujeito que lhe é próprio”.  Lourenço (1999, p. 192) ressalta 

que “medir isso é impalpável, mas não menos denso sentimento de distância cultural que separa, 

no interior da mesma língua, esses novos imaginários. Que nem são assim tão novos. Nós é que 

não os víamos e agora queremos vê-los demais”.  

Dessa maneira, a primeira tarefa para a construção de uma comunidade lusófona, que 

abarque essa complexidade, é tornar a comunidade apta a ultrapassar os interesses pontuais e 

os conluios de grupos econômico, político e de intelectuais dos respectivos países que compõem 

a CPLP. Para que isso se torne real, há a necessidade de uma tomada de consciência da 

diversidade histórica, cultural e simbólica que permeia o imaginário cultural dos distintos povos 

falantes da língua portuguesa, para que não esbarre e não caía no domínio da abordagem do 

relativismo ético e cultural. Essa abordagem relativista, segundo Baptista (2000, p.07), “ tudo 

se equivale e nenhum projeto vale, verdadeiramente, a pena ser sonhado e muito menos 

concretizado”. 

Emergem, nesse cenário, com o intuito de romper o paradigma da abordagem relativista, 

vozes de intelectuais portugueses, como Eduardo Lourenço e Alfredo Margarido, que são 

dissonantes em relação à uniformidade e à totalidade de pensamento acerca do espaço lusófono, 

uma vez que questionam os pontos cruciais do discurso da comunidade lusófona. Tais vozes, 

de acordo com Baptista (2000, p. 07), saem “do discurso acrítico, de autocelebração e 

autocentração para aceitar a pluralidade e o confronto saudável de imagens e contra imagens 

emergentes no e do espaço lusófono”.  

Na década de 1960, Eduardo Lourenço, filósofo e crítico literário, criticava os 

problemas da colonização portuguesa em seu artigo intitulado “Brasil – Caução do 

Colonialismo Português55”: “[..] nenhum intelectual safado gênero Gilberto Freyre e suas 

burlescas invenções de erotismo serôdio [..] podem tirar dos ombros do português, 

tranquilamente paternalista e fanfarrão, o dever de despertar para os seus deveres e seus atrasos. 

(apud FREIXO, 2009, p. 160) 

No ano posterior, em outro artigo que discutia a obra Freyre, Lourenço (1961) 

comentava que 

 

                                                           
55 Inserido no Jornal Portugal Livre: um jornal mensal editado em São Paulo pela colônia de exilados portugueses antisalazarista. 
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[...] pouca ou nenhuma seriedade objetiva e o falso brilho de fórmulas feitas, 

tematizadas de livro em livro com fatigante ênfase. [...] Um nefasto aventureirismo 

intelectual, incoerente e falacioso, desmascarando ao mesmo tempo o falso 

liberalismo deste amador de estéticas imperialistas. (LOURENÇO, 1961 apud 

FREIXO, 2009, p. 161)  

 

No decorrer de sua trajetória intelectual, Lourenço (2004, p. 111) insiste em pontuar que 

  

É natural que seja no espaço da nossa ficção, quero dizer, da portuguesa, que mais 

fundo se manifeste uma espécie de nostalgia imperial, uma exigência de unidade, ou 

melhor, de universalidade simbólica, suscetível de nos inventar, em termos novos, 

aquela Atlântica submersa, ou mesmo perdida, que imaginávamos possuir e habitar 

nos tempos em que lhe chamávamos “o mundo português”. 

 

Lourenço (2004), ancorado em sua releitura crítica do espaço cultural lusófono, 

apresentou duas possibilidades para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: a primeira 

possibilidade de ser uma “empresa futurante”, onde todos os seus atores sociais são 

considerados sujeitos; a segunda está atrelada à possibilidade da lusofonia tornar-se uma 

releitura do “destino imperial português”.  

Já Alfredo Margarido, professor universitário e poeta, define o espaço lusófono como 

um espaço de revitalização de uma nostalgia do império, oriundo de um vazio de caráter 

ideológico, produto da descolonização e da, consequente, amputação do componente imperial 

de Portugal. Em seu primeiro ensaio intitulado “A lusofonia e os lusófonos: Novos mitos 

portugueses”, Margarido (2000) traz, à tona, duas questões fulcrais à discussão: saudosismo do 

império e a veneração, alicerçados na ausência de criticidade do passado, como demonstra o 

excerto abaixo: 

 

Sútil mas constantemente, sente-se perpassar na atmosfera política nacional um sopro 

gélido, muito necrofílico, que à força de exaltar o passado, compromete o presente, e 

mais ainda o futuro. A criação e sobretudo a perenidade da Comissão encarregada de 

comemorar os descobrimentos, constitui certamente um desses sintomas. O país foi 

remetido para o século XV-XVI, e só aí encontraria razões para existir. Os séculos 

subsequentes, e mais particularmente o nosso, não fariam mais do que confirmar a 

“decadência”, que o século XIX instalou com toda pompa no panteão nacional. 

(MARGARIDO 2000, p.05) 

 

Margarido (2000) retoma, em sua releitura, a questão do mecanismo de dominação, por 

meio da língua aos demais países de Língua Portuguesa, ao asseverar que: 

 

Basta considerar com atenção o percurso dos acordos ortográficos, para encontrar a 

mesma inquietação, a republicana de ontem ou até de anteontem, a fascista e agora a 

democrática: assegurar o controle da língua, obrigar os demais locutores a aceitar as 

regras portuguesas. A língua nasceu em Portugal e pertence aos portugueses. Não se 

consegue aceitar o simples princípio de que a língua pertence aqueles que a falam. 

(MARGARIDO, 2000, pp. 06/07) 
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Nota-se que o processo de dominação cultural, por meio de um repertório linguístico, 

foi utilizado pelo Estado Novo com a rubrica da “portugalidade”, que conforme Ellis (2009), 

“representa uma forma de identidade, da qual a língua portuguesa constitui um pilar essencial”. 

A língua portuguesa exerce, de acordo com Margarido (2000, p. 57), o papel de “ agente mais 

eficaz da unidade dos homens e dos territórios que foram marcados pela presença portuguesa”.  

Nesse processo de formação de uma identidade cultural, permeada por uma língua 

comum, observam-se que as comemorações, enaltecidas pelo povo português, acerca do 

descobrimento e das conquistas deixam subjacentes, nas palavras de Margarido (2000), a ideia 

de que o Outro só passou a existir após o contato com o português civilizador e messiânico. 

Margarido (2000) não só refuta, de maneira crítica, o papel messiânico e civilizador de Portugal, 

como também apresenta ao leitor a face oculta do encontro: a invasão e a conquista dos povos 

nativos, por meio de um processo de deculturação. 

Dessa forma, a lusofonia é denunciada por Margarido como sendo: 

 

[..] nada mais do que o doce paraíso da dominação linguística que constitui agora uma 

arma onde se podem medir as pulsões neocolonialistas que caracterizam aqueles que 

não conseguiram ainda renunciar à certeza de que os africanos só podem ser 

inferiores”. (MARGARIDO 2000, p.86) 

 

Por outro lado, essa denúncia feita por Margarido, tende a perder força, visto que os 

membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa principiam, ainda que seja de forma 

gradual e lenta, a ser visto como: 

 

Sujeitos históricos e políticos autônomos, independentes, angolanos, moçambicanos, 

cabo-verdianos, guineenses, são-timorenses, na nossa língua ou noutra expressão 

linguística, reconhecem-se sobretudo como atores de sua cultura, fundamento da sua 

identidade. É no espaço cultural, não só empírico, mas intrinsecamente plural, que os 

novos imaginários definem que um qualquer sonho de comunidade e proximidade se 

cumprirá ou não. (LOURENÇO 1999, p.192). 

 

Para lograr êxito nesse cenário que se configura, Lourenço (1999) propõe uma lusofonia 

polifônica na qual as diversas vozes que a integram devem ser escutadas com a finalidade de 

respeitar as experiências singulares, os valores culturais e os seus sinais diacríticos.  

Ciente dessa perspectiva, serão discutidas, no capítulo III: Comunidade, Cultura e 

Sociedade: três modos de compreender as políticas linguísticas educacionais como prática 

social, as políticas linguísticas educacionais no Brasil e em Angola. Levando em consideração 

a escuta polifônica, com o intuito de desnudar as imbricações de tais políticas no processo de 

subjetivação dos atores sociais: brasileiros e angolanos. 
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CAPÍTULO III 

 

COMUNIDADE, CULTURA E SOCIEDADE: TRÊS MODOS DE 

COMPREENDER AS POLÍTICAS LINGUÍSTICO-CULTURAIS 

COMO PRÁTICA SOCIAL 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNiU-c_c8sYCFUHPgAod5ecLcA&url=http://www.angolabelazebelo.com/2014/05/criancas-de-comunidade-angolana-vao-receber-livros-de-um-projecto-social-brasileiro-livros-para-africa/&ei=TKOxVdi-H8GegwTlz6-ABw&bvm=bv.98476267,d.eXY&psig=AFQjCNGFGydVA4bV8XxCZkrlvXTrqV1jNQ&ust=1437791416745532
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3.1 Glotopolítica vis a vis a língua como espaço de intercompreensão. 

 

Ao lado da geopolítica, poder-se-ia pensar na glotopolítica, que tem como centro de 

seu estudo a língua e a cultura das nações e estudaria sua importância e seus efeitos 

no plano maior de seu relacionamento internacional, em nível regional como mundial. 

Poderia tentar-se uma definição de glotopolitica como a doutrina, prática ou disciplina 

que compendiaria e estudaria sistematicamente as relações de um Estado ou de uma 

nação com os demais, no plano regional como no plano multilateral amplo, do ponto 

de vista da situação de sua língua como instrumento de presença e posicionamento na 

comunidade internacional. Examinaria ela a instrumentação do prestígio de um Estado 

ou de uma nação em função também da língua de seu povo. (ALVES 2002, p. 11) 

 

 

A discussão acerca do conceito de glotopolítica torna-se essencial, em virtude da 

presença e do prestígio tanto da língua portuguesa, como de sua História e cultura no cenário 

internacional, graças à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que vem, ao 

longo dos anos, buscando estabelecer coalizões de geometria variável. Segundo Alves (2002, 

p.13), essas coalizões correspondem a “associações abertas e não excludentes, entre países com 

objetivos afins que começam a adquirir visibilidade cada vez maior no plano das relações 

internacionais contemporâneas”. 

Além disso, a CPLP busca, por meio do estabelecimento de laços de pertencimento em 

termos linguístico e cultural, o fortalecimento de alianças diplomáticas visando, em um 

contexto de multipolaridade, não só a integração nacional e o fortalecimento do 

multilateralismo, mas também a ruptura de fronteiras entre os países e suas respectivas 

imbricações em relação às porosidades culturais: resistência ao processo de assimilação e de 

aculturação das culturas autóctones.   

No entanto, o apagamento das porosidades culturais desvenda, nas palavras de Madeira 

(2004, p. 18), o estratagema retórico da CPLP estruturado em um projeto “metafísico de 

proximidade que consagra a dimensão ocidental da língua (a língua norma, a língua franca do 

mercado e a língua lírica da alta cultura), em detrimento dos vários polos da mesma língua 

(dialetos, falares regionais, crioulos) que a apropriaram”.  

Madeira (2004, p.18) assevera que essa estratégica retórica fomenta a homogeneidade 

linguística, já que: 

 

[..] condena ao abandono (pela ausência de uma política de manutenção dessa norma, 

do seu mercado e da cultura que lhe é própria) os falantes legítimos que, por via 

diáspora, estão inseridos noutros Estados, mas fora de Portugal, assim como os dois 

países africanos de expressão portuguesa.  
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A autora enfatiza que: 

 

Esse novo tipo de dominação, a de uma minoria de 10 milhões sobre os quase 200 

milhões que utilizam quotidianamente, ignora verdadeiramente a intensidade do 

fenômeno linguístico enquanto fenômeno social, essa língua sem sujeito porque é ela 

mesmo o “sujeito” que fala por meio daqueles que a falam. É assim que a língua 

instituição política deve quase tudo à qualidade de ser, ela própria, instituição social. 

(MADEIRA 2004, p.19) 

 

Sendo assim, a relação língua-identidade concerne à representação dos espaços por uma 

língua, mas isso não corresponde, de maneira exata, à linguagem que foi ocupando/dominando 

os espaços de sua dispersão. É fulcral observar, no contexto da CPLP, que a língua portuguesa 

retrata uma realidade de descontinuidade, em razão de dois fatores: o primeiro, porque não se 

pode postular ou asseverar a existência de formas homogêneas ou formas puras de nenhuma 

forma – “nem da língua, nem da identidade, nem de pertença a uma comunidade nem, tão 

pouco, da forma como a língua, a identidade e a cultura se cruzam na vivência dos povos 

aglutinados em comunidades, nações, países ou em grupos virtuais”. (MADEIRA 2004, p.22) 

O segundo fator traz, à baila, a questão de identidades múltiplas e sobrepostas, 

organizadas em dobras, umas expostas e outras recobertas, possibilitando traçar caminhos, 

labirintos, tendo como base as experiências singulares e coletivas, que perpassam o inconsciente 

coletivo e o imaginário cultural dos atores sociais. Consequentemente, de acordo com Madeira 

(2004, p. 22), não se é: 

[..] apenas africano, é se africano-árabe-macua, africano-senga-cristão, africano-

thonga-protestante, africano-ronga-animista-católico e infinitamente, por aí adiante, 

consoante os critérios da designação propostos, sujeitos ainda assim a todas as 

multiplicações e desdobramentos possíveis. Do mesmo modo, não se é simplesmente 

“português”. É se português do continente, português ilhéu, português-transmontano 

e poderíamos acrescentar: português do norte, português da raia, português-serrano e 

assim sucessivamente. Um luso-africano é um luso que nasceu na África ou um 

africano que nasceu em Portugal? Um luso-descendente é moçambicano, guineense 

ou brasileiro? Em suma, nem sempre são os limites geográficos das fronteiras políticas 

que melhor definem as margens da inclusão/exclusão; as identidades não são 

modulares, mas gradações híbridas que formam os indivíduos na sua relação com o 

seu meio ambiente social, econômico e cultural. 

 

Essas graduações híbridas modelam e remodelam-se, ao longo da história e da trajetória 

dos atores sociais, por meio da língua a qual é vista como um capital de memória que, de acordo 

com Madeira (2004, p.05), “recicla e atualiza a sua própria substância, isto é, o seu suporte 

material e simbólico”. O material está relacionado à norma/regra e a materialidade linguística 

– códigos e mensagens que se formam entre os enunciadores e coenunciadores no processo de 

interação social; o simbólico, à polissemia de sentidos e, por isso, não pode ser considerado um 

instrumento neutro no processo de subjetivação dos atores sociais. 
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Logo, nas palavras de Lourenço (2004, p.128), a língua deve ser vista como um “corpo 

vivo, sonoro e sensível, um sistema de regras suficientemente aberto para nele se inscrever um 

registro cultural com identidade própria e, ao mesmo tempo, intercultural”. Esse espaço 

intercultural possibilita, ao leitor, perceber que a língua portuguesa, utilizada no cenário da 

lusofonia, deve ser considerada não uma língua oficial stricto-sensu, mas uma língua de 

intercompreensão.  

Para compreender essa assertiva, é necessário pontuar o caráter dinâmico da língua 

portuguesa que ultrapassa a dimensão da difusão cultural (atrelado à institucionalização como 

língua de dominação), para se consubstanciar como um fenômeno social e cultural. Nesse 

sentido, segundo Madeira (2004, p. 23), a lusofonia “constrói sentidos e silêncios para os que 

participam na sua apropriação diferenciada, inscreve nestes grupos, em temporalidades 

próprias, modelos e maneiras de ser, pensar, sentir e fazer, isto é, uma cultural híbrida 

ambivalente e, por vezes, ambígua”. 

Com a finalidade de compreender essas descontinuidades em termos de temporalidade, 

de apropriação da língua e da linguagem pelos atores sociais na comunidade dos países de 

língua portuguesa (CPLP), serão discutidos, no próximo subitem, o papel e as diretrizes das 

políticas linguístico-culturais para lidar com as descontinuidades, em virtude de um território, 

marcado pela rubrica da diversidade cultural. 

 

3.2 Políticas Linguístico-Culturais: aproximação e/ou afastamentos na 

educação linguísticas no cenário brasileiro.  

 

A escola é um espaço privilegiado para o afastamento ou a aproximação de grupos sociais. 

Por meio do contato entre as crianças surgem os contatos entre os pais, entre as famílias, 

oportunidades especiais e imperdíveis para as aproximações linguísticas ou para seus 

afastamentos. Portanto, ao manifestarmos como desejosos de integração social, que se faz, 

essencialmente e inicialmente, pelos contatos linguísticos, haveremos de implementar nossas 

aulas de ensino/aprendizagem da nossa língua de modo a que a escola se constitua, sempre, 

no espaço privilegiado dessa integração, pois, como sabemos, as ações didáticas são ações 

políticas. (PESSOA 2007, p.01) 

 

Por todas essas razões, parece-me que uma das maneiras de se discutir acerca das 

políticas linguístico-culturais é percorrer, por meio da escuta e da leitura atenta ao fenômeno 

social linguístico, os meandros que caracterizam a pluralidade da língua. Por esse caminho, 

deve-se entender, de acordo com Calvet (2004), que a área da linguística tem como objeto de 

estudo e investigação as comunidades humanas por meio da língua, uma vez que a língua, como 
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código social, existe para instrumentalizar o ator social em suas práticas diárias de 

intersubjetividade.  

Nesse contexto, é relevante pontuar que o planejamento linguístico é alicerçado em dois 

tipos de ações planejadas sobre a língua: a primeira refere-se à gestão in vivo, que procede das 

práticas sociais; a segunda, à gestão in vitro, que consiste na intervenção das práticas sociais. 

Ambas as gestões estão entrelaçadas, a partir do momento em que se discute a heterogeneidade 

da língua, por via de uma pedagogia da variação linguística.  

Faraco (2007) pondera que houve avanços, equívocos, embates e direcionamentos, em 

prol de organizar e de consolidar uma política-linguística que garanta aos discentes a ampliação 

de seu letramento. De acordo com o autor: 

Talvez possamos dizer, por exemplo, que avançamos razoavelmente na construção de 

uma pedagogia da leitura. Pelo menos, estamos convencidos de que os alunos devem 

se familiarizar com diferentes gêneros discursivos e não exclusivamente com o texto 

literário. 

 

Talvez possamos dizer também que avançamos razoavelmente na construção de uma 

pedagogia de produção de texto. Pelo menos parece que estamos convencidos de que 

precisamos combater e mesmo eliminar das práticas escolares o famigerado gênero 

‘redação escolar’, isto é, aquela produção de textos, pré-moldados [..] Estamos 

convencidos de que a produção de textos deve ter funcionalidade, deve realizar 

efetivos eventos comunicativos. (FARACO 2007, pp. 40/41) 

 

Como contraponto de suas averiguações, Faraco (2007, pp.41/42) chama a atenção dos 

leitores ao asseverar que: 

 

Se avançamos razoavelmente nestas duas áreas (pelo menos no plano das concepções 

e da prática de parcela do professorado, temos de reconhecer que estamos muito 

atrasados na construção de uma pedagogia da variação linguística. Parece que não 

sabemos, de fato, o que fazer com a variação linguística na escola. E o que temos 

feitos é seguramente bastante inadequado. 

 

Bagno (2007, p.18) salienta que no campo específico da educação como língua materna: 

 

[..] muitos avanços têm sido feitos no esforço de incorporação adequada, ao material 

didático, de alguns conceitos fundamentais como letramento, gênero textual, discurso, 

intertextualidade, coesão e coerência, oralidade, condições de produção da escrita, 

reflexão linguísticas, etc. 

No entanto, quando o assunto é variação linguística, o tratamento oferecido pela 

maioria dos livros didáticos ainda deixa muito a desejar. Isso se deve, provavelmente, 

à inexistência, entre nós, de obras de divulgação dos conceitos básicos da 

sociolinguística – para não falar da inexistência de traduções de obras clássicas da 

área. O que encontramos são bons trabalhos acadêmicos que aplicam, criticam, 

desenvolvem e reelaboram os conceitos e a metodologia da sociolinguística, mas 

nenhum que tente oferecer a um público mais amplo, de não iniciados, uma versão ao 

mesmo tempo acessível e abrangente dos postulados centrais da disciplina. 
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Como consequência de uma versão mais acessível acerca dos postulados da 

sociolinguística a um público mais amplo, observa-se, segundo Correa (2009, p. 73), na prática 

diária do docente: 

[..] as pressões exercidas pelo discurso hegemônico, defensor obstinado do ensino da 

norma-padrão, definida como homogênea e idealizada, ainda exercem extrema 

influência nas atividades em sala de aula e acabam por deixar o futuro professor e uma 

situação bastante confusa diante das informações que obtém no período de formação 

e das escolhas, ou melhor, das exigências que lhe são feitas do ponto de vista 

pedagógico. 

 

No que se refere às questões, que podem causar um mal-estar na práxis docente, 

emergem de alguns equívocos que nutrem mal-entendidos e ajudam a observar o cenário in 

loco. Nas palavras de Faraco (2007, p.32), um deles “parece nascer de fato de os acusadores 

não distinguirem, como fazem os linguistas, duas realidades distintas: as variedades cultas 

(designadas pela expressão genérica norma culta) e a norma padrão”. Sendo assim, torna-se 

essencial elucidar que o conceito de norma culta concerne à:  

 

[..] existência de variedades sociais a que se atribui o qualificativo “cultas”. São, em 

geral, as variedades que ocorrem em usos mais monitorados da língua por segmentos 

sociais urbanos, posicionados do meio para cima na hierarquia econômica e, em 

consequência, com amplo acesso a bens culturais em especial à educação formal. 

(FARACO 2007, pp.32/33) 

 

Essas manifestações devem ser consideradas como uma categoria social discursiva em 

coconstituição expressa, percebida e dialógica por diferentes linguagens: escritas, corporais, 

gestuais, imagética e midiáticas. Dessa maneira, não podem ser classificadas como 

homogêneas, visto que são “manifestações do uso vivo (normal) da língua” (CORREA 2009, 

p.73).  

Em contrapartida, a norma-padrão é um constructo idealizado, uma codificação 

classificatória das formas/maneiras assumidas como modelo linguístico ideal. Faraco (2007, 

pp.34/35) comenta que: 

 

Em geral, a fixação de um certo padrão responde a um projeto político que visa impor 

uma certa uniformidade onde a heterogeneidade é sentida como negativa (como 

ameaçadora de uma certa ordem). Foi esse o caso do Brasil no século XIX, em que 

uma certa elite letrada, diante das variedades populares [..] e face um complexo jogo 

ideológico trabalhou pela fixação de uma norma-padrão. 

 

Nessa perspectiva, pode-se depreender que a norma-padrão é homogênea, oriunda de 

um projeto de planificação, por outro lado, a norma culta é o espaço/ambiente da 

heterogeneidade do uso da língua. Correa (2009, pp.73/74) afirma que: 
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Nesse convívio, há um jogo de forças, entre instâncias, na tentativa de intervir na 

forma da língua e em seus usos. Trata-se de uma situação para qual a descrição é uma 

condição essencial de entendimento, para então ser debatida e relacionada e para que 

seus desdobramentos, uma vez compreendidos, possam ser mais bem coordenados, 

considerando o funcionamento social e estrutural da língua. 

 

Perante a necessidade de descrição das formas de intervenção no uso da língua (gestão 

in vitro), será discutido, no próximo subitem, o conceito de língua. 

 

3.2.1 Concepção de língua 

 

Línguas são artefatos históricos, construídos coletivamente ao longo de centenas ou 

milhares de anos. (OLIVEIRA 2009) 

 

Nesse sentido é necessário questionar-se de forma criteriosa: qual a concepção de língua 

proporcionará o ensino de língua portuguesa, para promover e fomentar a aproximação com os 

outros membros da comunidade dos países de língua portuguesa – CPLP. É oportuno pontuar, 

ao meu leitor, que a concepção de língua, construída por estudiosos ao longo dos anos, não está 

pronta, visto que a língua, conforme Pessoa (2007, p.24), “é construída pelos objetivos de 

ensino que temos e para os quais buscamos embasamento teórico, ensaiamos práticas, usamos 

recursos metodológicos e avaliamos resultados”.  

Ciente dessa premissa, situo o meu coenunciador, por meio de uma perspectiva histórica 

as concepções de língua que marcaram e influenciaram, de forma universal, o processo de 

ensino/aprendizagem de todas as línguas: 

 

a)  A língua é um sistema de códigos: traz à baila a vertente teórica do estruturalismo de 

Ferdinand Saussure, cuja apropriação e interpretação influenciou a formação de professores no 

início do século XX. A formação dos docentes tinha como premissa: o ensino e o aprendizado 

de regras e normas da língua, isto é, os aspectos da morfologia da língua. No cenário brasileiro, 

essa premissa consubstanciou-se no ensino exclusivo da norma-padrão da língua portuguesa. 

  

b) A língua é um instrumento de comunicação: impele-nos a refletir sobre a década de 1970 

no Brasil, momento em que o país encontrava-se em um processo de democratização, 

particularmente a democratização da escola. Esse processo emerge de um período da ditadura 

governamental, onde a instituição escolar descobre possibilidades de cantar, de falar, de 

dramatizar, as quais auferem expressão pelo slogan, do programa do Chacrinha: “ Quem não se 

comunica se trumbica”. Pessoa (2007, p.24) comenta que: 
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Particularmente consideramos que a escola dos grandes interiores do Brasil não soube 

lidar com aquela liberdade de expressão, porque a escrita e a leitura deixaram de serem 

tópicos de ensino, substituídas por encenações da vida cotidiana, pelas representações 

que permitiam aos alunos falarem.  

   

Nesse período, o gerativismo de Noam Chomsky era referência nos cursos de formação 

de línguas nas universidades. No interior do Brasil, deu-se ênfase a tentativa de romper os fortes 

vínculos que entrelaçavam os estudos da língua ao seu aspecto formal da norma-padrão, a partir 

do momento em foi dada a relevância aos estudos da comunicação e da expressão. 

 

c) A língua é um instrumento de interação entre os homens: na década de 1990, esta 

premissa tornou-se o arcabouço teórico para o ensino da Língua Portuguesa no Brasil. Nesse 

contexto, os investigadores e os docentes começaram a dar conta de que o ator social, ao fazer 

uso da língua, não exterioriza somente o seu processo de abstração/cognição da linguagem, nem 

transmite somente informações, pelo contrário, o indivíduo cria e estabelece relações 

intersubjetivas. Tais relações são possíveis, uma vez que o ator social atua socialmente, com a 

finalidade de atingir, por intermédio do uso da língua, resultados específicos na interpretação 

do outro.  

Pessoa (2007, p.27) ressalta que no cenário brasileiro educacional na década de 1990: 

 

É a teoria linguística que considera os novos paradigmas propostos pelas Ciências 

Linguísticas e pelas vertentes atuais da Psicologia. A leitura dos trabalhos de Bakhtin 

tornou-se uma marca relevante na década de 1990. Analisar o discurso tornou-se 

elemento decisivo nas tomadas de atitudes sobre o ensino da língua. As universidades 

dos grandes centros brasileiros conseguiram atingir o interior do país com as 

publicações de estudos e investigações cientificas sobre o novo olhar que se dava ao 

ensino das línguas. O Brasil acadêmico iniciou um processo de discussões relevantes 

sobre metodologias, funções e objetivos do ensino da Língua Portuguesa para os filhos 

dos trabalhadores nas escolas públicas. O acesso à escola já era um direito de todos.  

 

Ao lado das concepções de língua, torna-se essencial, nos próximos subitens, discutir a 

concepção de políticas linguísticas e planejamento linguístico, políticas linguísticas no cenário 

educacional brasileiro e as políticas linguístico-culturais no cenário educacional angolano. 
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3.2.2 Políticas linguísticas e planejamento linguístico 

 

Políticas linguísticas aparecem diluídas dentro de políticas culturais, educacionais, 

políticas de inclusão ou de exclusão, não aparecem em estado ‘puro’, embora estejam 

necessariamente presentes na maioria das políticas educacionais e culturais. 

(OLIVEIRA 2014, p.01) 

 

Essa diluição das políticas linguísticas é concernente ao fato de que existe uma íntima 

relação entre a sociedade e a comunidade linguística. Nessa relação, a língua revela-se 

heterogênea, em virtude não só dos diversos níveis linguísticos, que ajustam/adaptam de acordo 

com os interesses e ocupações dos atores sociais, mas também há diferenças sociais e regionais. 

O conjunto dessas variedades são denominados, segundo Fishman (1974, p. 28), “como 

‘repertório linguístico’, que compõe um sistema relacionado com a comunidade linguística”. 

Fishman (1995, pp. 54/55) esclarece que comunidade linguística é: 

[..] aquella cuyos membros participan por lo menos de una variedade linguística y de 

las normas para su uso adecuado. Una de las características de las comunidades 

linguísticas grandes y diversificadas consiste en que algunas variedades de sus 

repertórios verbales son adquiridas y reforçadas principal y experimentalmente por la 

interrelación verbal real de unas retículas concretas, mientras que otras lo son en 

virtude de la integración simbólica de retículas que casi nunca pueden existir en 

ningún sentido físico. Es más probable que la ‘nación’ o la ‘región’ constituya una 

comunidade linguística de este último tipo y que la lengua estándar (“nacional”) o la 

lengua regional representen su variedade linguística correspondiente56.  
 

  Destarte, Fishman (1995) enfatiza as diferenças e propõe um campo de investigação 

que se preocupa com o entrelaçamento entre linguagem e sociedade. O autor pontua que, nesse 

campo de investigação, os fatos linguísticos não podem restringir-se a análise de elementos 

internos à língua, visto que os pesquisadores, docentes e discentes devem estar atentos aos 

seguintes fatores: 

a) descrição da organização social do uso linguístico em uma comunidade (Sociolinguística 

descritiva): observar o contexto, a finalidade com que os interlocutores utilizam a língua e as 

variedades linguísticas. Nesse processo de observação, o estudioso deve estar atento às 

características não apenas linguísticas e funcionais, mas também à questão do repertório 

linguístico, utilizado na rede de interação; 

b) explicação do porquê e de como coexistem diversas organizações sociais de uso linguístico 

em uma mesma comunidade (Sociologia dinâmica da linguagem). Para lograr êxito, deve-se 

                                                           
56 Tradução livre: Aqueles cujos os membros participam pelo menos de uma variedade linguística e das normas para seu uso adequado. Uma 

das características das comunidades linguísticas grande e diversificadas consiste que algumas variedades de seus repertórios verbais são 
adquiridas e reforçadas principalmente pela inter-relação real de relações específicas, enquanto que outras existem em virtude da integração 

simbólica de relações que quase nunca podem existir em nenhum sentido físico. É mais provável que a ‘nação’ o a ‘região’ constitua uma 

comunidade linguística deste último tipo que a língua padrão (‘nacional’) ou a língua regional representem sua variedade linguística 
correspondente. 
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explicar os valores simbólicos e o processo de mudança, que se constroem na estrutura espaço-

temporal da comunidade, em relação à escolha do repertório linguístico e ao comportamento 

perante a linguagem e 

c) aplicação da coleta de dados, das descrições e das explicações tanto em políticas públicas, 

linguísticas, quanto em políticas educacionais (Sociologia aplicada da linguagem). 

A escolha pela abordagem sociolinguística da linguagem implica a determinação de 

regularidades linguísticas, que consubstanciam os domínios. Estes domínios, de acordo com 

Torquato (2010, p.05), são definidos por níveis socioinstitucionais e são tão numerosos quantas 

forem as instituições sociais ou as esferas de atividade da comunidade linguística estudada”. 

O estudioso da linguagem, ao delimitar um domínio, deve analisar: as funções sociais 

de seus interlocutores, os lugares e tempos da interlocução, os tópicos e temas recorrentes e as 

escolhas, que configuram o repertório linguístico do ator social. Torquato (2010, p. 06) frisa 

que: 

[..] a análise desses aspectos permite a configuração do contexto micro, que está 

profundamente relacionado ao contexto sócio-histórico macro. Assim, a análise dos 

domínios, que implica a inter-relação dos contextos micro e macro, gera a 

configuração de um “mapa sociolinguístico”. Este mapa explicita os lugares de usos 

da língua (ou variedades linguísticas) e sua formulação é pré-requisito para o estudo, 

a elaboração e aplicação de ações públicas sobre as línguas, compreendidas 

(especialmente pelo poder institucionalizado do Estado. Essas ações políticas visam  

organizar e normatizar a diversidade linguística, principalmente em situações e 

contextos bilíngues ou plurilíngues e são denominadas planejamento linguístico. 

   

Haugen (2001) e Kloss (1969), em trabalhos incipientes acerca do planejamento 

linguístico, estabeleceram espaços e paradigmas de intervenções sobre as línguas: o primeiro 

corresponde ao planejamento de status, que determina os espaços e as funções sociais da língua 

na comunidade tais como: língua oficial, língua nacional, língua da mídia e da educação; o 

segundo, ao planejamento de corpus, o qual determina a intervenção sobre a própria língua, por 

meio da escolha e da definição da ortografia, do léxico e da sintaxe. 

Fishman (1971,1975) pontua, em suas obras, que as primeiras ações de planejamento 

linguístico desenvolveram no contexto da formação de novos Estados-nações. O autor ressalta 

que o planejamento linguístico se configura com um dos pilares constitutivos da unidade e da 

identidade construídos pelo Estado, o qual almeja o estabelecimento do sentimento de pertença 

e de lealdade que assegurem a consolidação do poder. Nesse sentido, de acordo com Torquato 

(2010, p.08), as políticas linguísticas consistem em: 

 

[..] um conjunto de propostas de um grupo de pessoas que conscientemente visa 

estabelecer relações entre língua e sociedade, focalizando os lugares e as formas de 

uso da (s) língua (s). Esses grupos podem ser supranacionais (lusofonia, francofonia) 
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ou podem ser representantes de grupos sociais e étnicos no interior de um mesmo 

Estado político (catalães, flamengos, bascos, grupos étnicos latino-americanos e 

africanos). Mediante a possibilidade de outros atores sociais criarem demandas 

relativas às questões linguísticas, o Estado reserva para si o planejamento linguístico, 

garantindo a exclusividade de legislar sobre as línguas com o objetivo de garantir o 

controle sobre as reivindicações e ações político-identitárias de seus cidadãos. 

 

Para gerir as políticas linguísticas, existem duas maneiras: in vivo e in vitro (conforme 

discutida no subitem 3.2). Retomando e ampliando a discussão, a política linguística in vivo 

decorre do processo social e são produtos das práticas sociais, que não determinadas por uma 

lei ou por um decreto. Por outro lado, a gestão in vitro concerne a ações, oriundas de pesquisa, 

e consolida-se como ações de poder e controle sobre um território. Assim, pode-se inferir que 

a gestão in vivo se configura em uma comunidade e a gestão, in vitro em uma sociedade.  

É oportuno, nesse contexto, elucidar ao leitor a distinção entre comunidade e sociedade. 

Segundo Godelier (2012, pp.43/44) é essencial: 

 

[..] não confundir esses dois conceitos nem as realidades sociais e históricas distintas 

às quais elas remetem. Um exemplo bastará para mostrar claramente essa diferença. 

Os judeus da diáspora, que vivem em Londres, em Nova Iorque, em Paris ou em 

Amsterdã formam comunidades no seio dessas diferentes sociedades e desses Estados, 

a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a França, os Países Baixos etc. Elas coexistem 

com outras comunidades, turcas, paquistanesas etc. que têm cada uma os seus próprios 

modos de viver, as suas tradições. Por outro lado, os judeus da diáspora que deixaram 

esses países para ir viver em Israel vivem doravante em uma sociedade que eles 

fizeram nascer no Oriente Médio e que é representada e governada por um Estado do 

qual eles querem ver fronteiras reconhecidas definitivamente pelos povos e pelos 

Estados vizinhos. E é o que reivindicam igualmente os palestinos, um território e um 

Estado. Aí também, o critério que faz a sociedade, é aquele da soberania sobre um 

território. 

 

A distinção entre comunidade e sociedade torna-se essencial, para compreender as 

relações de conflito entre as duas formas de gestão (in vivo e in vitro). Calvet (2004, 2007) 

esclarece que o Estado pode implementar a oficialização de uma língua a qual os atores sociais 

não a aceitam ou não a consideram uma língua, mas um dialeto. Tais diferenças entre a 

perspectiva do poder institucional (in vitro) e a dos atores sociais (in vivo) podem coexistir, 

uma vez que a política linguística engendra o estabelecimento de relações entre as análises 

solicitadas no planejamento e a intuição popular sobre a (s) língua (s) in foco e, sobretudo, 

abarca as relações de poder do Estado e dos atores sociais. 

Calvet (2004, 2007) e Fishman (1971) observam que os primeiros estudos científicos 

acerca do planejamento linguístico surgiram na década de 1960, contexto do processo de 

independência dos países asiático e africano. Esses estudos estavam embasados nos pilares de 

um Estado nacional que deveria representar: uma nação, um povo e uma língua. E, assim, 
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adotavam, de acordo com Hamel (1993, p.08), “una concepción circunscrita a la intervención 

institucional bajo la denominación general de planificación del languaje (language planning) y 

no se refiere al concepto de política en su sentido amplio, superordenado”57, de maneira que 

não era plausível discutir os conflitos oriundos do planejamento linguístico, tampouco as 

relações de poder determinantes desse planejamento. 

Torquato (2010, p. 10) situa-nos que as pesquisas sobre planejamento linguístico 

produzidas até a década de 1970 ocuparam-se: 

[..] principalmente de teorizar sobre o planejamento linguístico, de estudar os produtos 

das codificações e elaborações de aspectos técnicos de língua e de estudar os 

diferentes métodos de implementação e avaliação dos planejamentos. Nesse período, 

poucos estudiosos focavam suas pesquisas nos “planejadores” (linguistas e agentes do 

Estado) deixando de mostrar que, assim como a população/os falantes, os planejadores 

também realizam suas escolhas a partir de hábitos, atitudes, valores, lealdades e 

preferências. Ademais, poucos trabalhos abordavam implementações alternativas de 

políticas, diferenciadas em função da variedade da população e dos contextos sociais 

(FISHMAN 1974). Enfim, na década de 1970, os aspectos políticos envolvidos nas 

próprias propostas e ações dos planejadores eram pouco investigados; além disto, 

havia um certo padrão de tentativa de objetividade na pesquisa e na realização dos 

planejamentos. 

 

A virada da abordagem do planejamento linguístico veio à tona, a partir dos trabalhos 

produzidos pela sociolinguística catalã. Esses estudos tinham como objeto empírico os conflitos 

de interesses e os conflitos sociais: as relações de poder e os embates/conflitos político-

ideológico nas políticas linguísticas. Hamel (1993) aponta, nesse cenário, a necessidade de uma 

nova concepção de política que vise à integração institucional e não-institucional e, também, 

aos interesses que perfilam o nível consciente e inconsciente dos grupos sociais. Sendo assim, 

as políticas linguísticas desempenham um papel fulcral no entrecruzamento entre língua e 

identidade cultural, visto que produzem, nas palavras de Torquato (2010, p.11): 

 

[..] transformações na identidade cultural dos grupos sociais, uma vez que geram 

transformações na base interpretativa desses grupos pelas mudanças nos padrões 

culturais de interação e interpretação do mundo. Um exemplo dessas transformações 

ocorre quando cidadãos se veem impedidos de usar sua língua materna e obrigados a 

utilizar outra língua em diversas situações sociais, como os falantes de línguas 

indígenas ou de imigrantes no Brasil ou os falantes de crioulo em Cabo Verde. 

 

Esse exemplo indica que a investigação/estudo das políticas linguísticas demanda uma 

análise dos discursos dos distintos atores sociais envolvidos nessa política, de modo que consiga 

apreender as relações de poder e dos conflitos sociais subjacentes a essas políticas. Nesse 

sentido, os estudos, realizados por Hamel (1988ª, 1993, 2003), possibilitam-nos repensar acerca 

                                                           
57 Tradução livre: uma concepção limita à intervenção institucional sob a denominação geral do planejamento linguístico e não se refere ao 

conceito de política em seu sentido ampliado.   
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do conceito de política linguística in vivo, apresentado por Calvet (2002, 2007): mais que 

ações/atitudes/hábitos dos falantes na busca de solucionar seus problemas de comunicação, as 

políticas linguísticas (in vivo) devem ser entendidas como ações discursivas dos atores sociais 

distintas do Estado na realização das políticas linguísticas de cunho institucional. 

Por considerar as ações discursivas dos atores sociais, Hamel (1988ª, p. 46) entende que 

a língua “ no constituye solamente um ‘vehiculo o canal’ para determinados contenidos de la 

cultura (..), sino que forma parte indisociable de la estrutura y la experiência misma del 

pensamento, el saber social e la tradición cultural de una etnia58”. Para esse autor, os 

significados dos conteúdos e dos discursos são construídos/reconstruídos historicamente, 

dependendo da estrutural espaço-temporal das significações e das relações sociais. Torquato 

(2010, p.13) elucida a assertiva, ao pontuar que: 

 

[..] uma comunidade de fala elabora determinados significados para determinadas 

situações sociais. A partir do conhecimento que o falante tem dessas situações e seus 

significados, ele constrói/atribui sentidos para as situações novas que vivencia. Assim 

se produz sua experiência, entendida como conteúdo social ou cultural. 

 

 E a autora frisa que: 

 

[..] a cultura, nesse contexto, é entendida como modos de vida (que constituem 

determinados padrões de interação) e os modos de interpretação do mundo (que são 

construídos historicamente por meio das experiências vividas) de grupos sociais. Estes 

grupos desenvolvem formas próprias de organização sociocultural no interior de uma 

formação nacional, a qual implica relações socioeconômicas, políticas e culturais. 

(TORQUATO 2010, p.13) 

 

Nesse cenário, dialógico, polifônico e intersubjetivo, a língua – código social, não só 

veicula um conteúdo, uma experiência, no entanto, é o próprio conteúdo, porque são intrínsecos 

à língua os sentidos das relações sociais e as maneiras/formas de apreensão e de realização das 

relações intersubjetivas. Tendo como base esse pressuposto, Hamel (1988ª apud TORQUATO 

2010, pp. 13/14) indica os principais temas de investigação para o desenvolvimento e 

implementação de políticas linguísticas: 

Experiência coletiva e sistema de simbolização, que focaliza quais são, em que 

consistem e como se estruturam os conteúdos da experiência coletiva de um 

determinado grupo social (delimitado por critérios socioeconômicos, de práticas 

sociais, e/ou étnicos), ou seja, como se estrutura a cultura desse grupo. Para a 

investigação desse tema, são levadas em conta as situações comunicativas chaves, as 

redes sociais e as biografias dos falantes (aproxima-se do conceito de domínios por 

Fishman); 

Posição social, prestígio e representação de conflito, que enfoca os valores e 

representações atribuídos às línguas, observando a existência (ou não) de distribuição 

                                                           
58 Tradução livre: não constitui somente um ‘veículo ou canal’ para determinados conteúdos da cultura, mas forma uma parte indissociável 

da estrutura e da experiência do pensamento, do saber social e da tradição cultural de uma etnia.  



171 
 
 

 
 

desigual de prestígio às línguas e de contradições sistemáticas entre usos e 

representações. Esse tema implica a análise dos discursos públicos produzidos pelos 

difusores da língua dominante e dos discursos produzidos pelos falantes de diferentes 

classes sociais a respeito das línguas usadas naquela comunidade; 

 

Estrutura e característica dos espaços discursivos, que trata da distribuição social 

das línguas em determinados espaços pelo desempenho de diferentes funções, a 

existência (ou não) de conflitos ou trocas de registro linguístico nos espaços que cada 

um ocupa e a possível expansão ou restrição destes espaços bem como os critérios que 

lhe são determinantes; 

 

Código oral e código escrito, que se ocupa dos lugares em que se situam a oralidade 

e a escrita da comunidade, investigando a existência de usos sociais da escrita em uma 

língua (normalmente a de maior prestígio), as suas funções e as suas implicações para 

a construção das experiências sociais (práticas e valores) dos sujeitos. Hamel assinala 

que o estudo desse tema é posterior à investigação dos espaços ocupados pelas 

línguas; 

 

 

A aquisição das línguas (ou variedades linguísticas) de maior e de menor 

prestígio, que se refere à existência (ou não) de uma distribuição nítida entre as 

línguas de modo a determinar que a de menor prestígio seja aprendida como língua 

materna e a de maior como segunda língua. O estudo desse tema implica indicar 

também se existem monolíngues em alguma destas línguas na comunidade e se 

existem mecanismos para a aquisição da língua de menor prestígio como língua 

segunda; 

 

Variação dialetal e contato entre as línguas (problemas de classificação), que 

focaliza a classificação e a distinção entre as línguas (e entre língua e dialetos). O 

autor destaca que esta classificação não pode restringir-se a aspectos da estrutura 

linguística, mas deve incluir critérios externos – históricos e sociais e a consciência e 

classificação dos próprios falantes e 

 

A estrutura linguística das variedades de maior e de menor prestígio 

(exclusivamente com relação às variedades de uma mesma língua), que trata do 

estudo da manifestação do conflito e da troca nas estruturas propriamente linguísticas 

(léxico, sintaxe, fonética e fonologia). Esse estudo investiga a existência: a) de traços 

linguísticos que caracterizem a diglossia (recorte sincrônico das funções gramaticais 

e sociolinguísticas que as variedades desempenham) e b) de processos diacrônicos de 

mudanças na estrutura linguística que provoquem distinções entre os dialetos. 

 

Observam-se que tais temas abarcam, de um certo modo, à noção de domínio, defendida 

por Fishman (1995,1979). No entanto, a análise Hamel (1988ª) ultrapassa essa noção por 

visualizar uma concepção discursiva da linguagem, a qual assinala os aspectos social, histórico 

e cultural constitutivos da linguagem, dos discursos, produzidos e disseminados pelos atores 

sociais – falantes - dos distintos grupos sociais de uma dada sociedade ou comunidade. 

Além disso, a enumeração dos principais temas para investigação, implementação e 

desenvolvimento de políticas linguística, demonstra ao coenunciador a relevância de perscrutar 

as relações sociais, identificar as relações de poder e os conflitos que estão subjacentes aos 

discursos institucionais e não-institucionais.  

Hamel (1988ª) chama-nos a atenção de que os discursos – situações comunicativas – 

são organizados/estruturados em três níveis: o primeiro corresponde à estrutura linguística 
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(alfabeto, gramática e léxico); o segundo, à estrutura discursiva: a maneira de interação verbal 

e o terceiro, aos modelos e aos esquemas culturais (os saberes que dão um norte ou orientação 

as ações do sujeito). Esses níveis perfilam-se e entrecruzam-se na produção dos discursos e, por 

isso, devem ser relacionados e identificados na análise, de forma que possa explicar as 

diferentes ações político-discursivas dos atores sociais.  

 

3.2.3 Políticas linguísticas no cenário educacional brasileiro 

 

Não se deve esquecer que as trocas linguísticas – relações de comunicação por 

excelência- são também relações de poder simbólico onde se atualizam as relações de 

força entre os locutores ou seus respectivos grupos (BOURDIEU 1996, p.24) 

 

No cenário brasileiro, essas relações de poder simbólico materializam no imaginário 

cultural do ator social brasileiro, por intermédio dos discursos, dos textos, das imagens e dos 

signos que perfilam o inconsciente coletivo, o qual descortina, no processo de busca das 

reminiscências, as relações assimétricas intersubjetivas (dominantes vis a vis dominados) e o 

processo de assimilação. É essencial situar o coenunciador que as sequelas do processo de 

assimilação ainda se manifestam no processo de individuação dos cidadãos brasileiros (quando 

se questionam acerca de sua identidade, de sua língua materna e de sua origem), visto que a 

política linguística, desde o século XVIII, valorizou as relações verticais, em prol de uma 

homogeneização cultural, impossibilitando, assim, o florescer, de maneira isonômica, da 

diversidade cultural em termos étnico e linguístico.  

A respeito do século XVIII, Bagno e Rangel (2005, p. 77) ponderam que: 

 
A história da formação da sociedade brasileira revela o empenho constante por parte 

das camadas sociais dominantes, de criar a imagem de um país monolíngue, onde 

todos os habitantes se entendem perfeitamente e vivem, por isso, em total harmonia. 

O mito da língua única, para se constituir, exigiu ao longo da história uma política 

linguística essencialmente autoritária, consubstanciada em medidas repressoras que 

incluíram, por exemplo, a proibição, por parte da metrópole portuguesa, no século 

XVIII, da utilização da língua geral de origem tupi (a mais falada, então, em todo o 

território) com finalidades pedagógicas. 

 

Os autores ressaltam que as diretrizes dessa política repressora e autoritária persistiram, 

no início do século XIX, por meio da “ perseguição dos falantes de dialetos alemães e italianos 

no Sul do país, durante a ditatura de Getúlio Vargas, que transformou o uso desses dialetos em 

‘crime idiomático’, passível de prisão sumária”. (BAGNO e RANGEL 2005, p. 77). Todos 

esses fatos se entrecruzam no cotidiano do ator social brasileiro, por meio de debates, de 
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pesquisas que trazem, à tona, a experiência in loco de comunidades apartadas, marginalizadas 

do cenário linguístico brasileiro.   

Apesar desse entrecruzamento de memórias, de experiências dos atores sociais acerca 

da realidade linguística do país, ainda persiste, nas palavras de Bagno e Rangel (2005, p.77), a 

crença: 

 

[..] na unidade linguística em nossa cultura, embora o Brasil seja classificado pela 

Unesco como um país multilíngue, onde são faladas, além do português brasileiro, 

cerca de 200 línguas diferentes, das quais umas 170 autóctones (indígenas) e as 

demais, alóctones (trazidas pelos imigrantes europeus e asiáticos).  

 

Nesse contexto, a heterogeneidade linguística não se restringe aos falantes brasileiros 

de outras línguas, mas também aos falantes de variedades do português brasileiro que possuem 

a rubrica da estigmatização por causa da norma-padrão, constructo idealizado, codificação 

classificatória das formas assumidas como modelo linguístico ideal e de seu modo de falar. 

Essas formas padronizadas se vinculam, conforme Bagno e Rangel (2005, p.78), de maneira 

tradicional, às: 

[..] práticas sociais de letramento mais prestigiadas, e é dever do Estado, e, portanto, 

da escola garantir que, sem prejuízo de sua variedade de origem, todos os cidadãos 

possam conhecer e utilizar, conforme lhes pareça conveniente, as formas linguísticas 

que, por razões históricas, culturais e sociais (e não por supostas qualidades 

linguísticas intrínsecas), foram erigidas em padrão de comportamento linguístico 

apropriado às interações sociais mais monitoradas, mais formais, faladas e/ou escritas. 

 

Ciente desse cenário, ancorado no embate da homogeneização linguística vis a vis 

heterogeneidade, Pessoa (2007, p.26) comenta, em suas pesquisas, que: 

 

 

[..] a questão da língua oficial no Brasil pode parecer para a maior parte da sociedade 

brasileira como algo natural, porém, ela traz problemas muito específico para povos 

e grupos sociais que praticam línguas diferentes no território brasileiro. Neste caso 

estão, fundamentalmente os povos indígenas que praticam ainda mais de 170 línguas 

indígenas diferentes, como já citado, mas estão também os migrantes e os imigrantes 

das diversas partes do mundo. 

 

A autora apresenta-nos as consequências da definição por parte do Estado da língua 

portuguesa como a única oficial do Brasil: 

 

1. desconsiderar as outras línguas (inclusive as 170 línguas indígenas); 

2. provocar desinteresse ao aprendizado de outras línguas; 

3. conduzir a atividade de reforçamento do monolinguismo nacional; 

4. supervalorizar a norma-padrão culta e, consequentemente, criar dificuldades para 

com as variações dialetais da própria língua portuguesa 

  

 



174 
 
 

 
 

Como consequência socioeducacional, Pessoa (2007, p.27) assevera que: 

 
a) o curso de formação de professores prepara-os para o ensino da norma-padrão culta 

da Língua Portuguesa, o que não é aplicável a todos os contextos sociais; 

 

b) provoca frustação e insegurança tanto no ensino quanto no aprendizado da Língua 

Portuguesa; 

 

c) reforça o conceito de ‘certo’ e ‘errado’ do ponto de vista linguístico, uma vez que 

a sala de aula é naturalmente heterogênea e estará sempre discriminando aquele que 

não tiver o domínio público da norma-padrão da língua nos espaços da interação 

verbal; 

 

d) há um total desvinculamento dos concursos públicos, dos vestibulares de 

instituições públicas, com aquilo que se ensina nas escolas de Ensino Fundamental e 

Médio e 

 

e) há um discurso corrente de que o que se ensina, nos cursos de formação de 

professores, não condiz com a realidade das salas de aula onde vão exercer sua 

profissão. 

 

Para mitigar o quadro apresentado, cabe ao linguista, ao professor, aos discentes, ou 

seja, aos cidadãos em geral  tornarem-se conscientes da necessidade de uma reforma linguística, 

alicerçada em uma perspectiva teórica da educação linguística59, do papel da língua/linguagem 

nas relações sociais e no processo de subjetivação, visto que a língua/linguagem não é um mero 

código social, alicerçado em normas e prescrições, mas um repertório cultural e simbólico, que 

gera atribuição de valores, regulação das relações sociais,  identificação de grupos minoritários 

e, por fim, a definição de mapas linguístico-culturais na sociedade brasileira. 

O Estado, anuente do papel do repertório cultural na sociedade brasileira, aprovou, em 

10 de agosto de 2005, o requerimento nº 199/05, do deputado Carlos Abicali (PT-MT), que 

defendia a criação do “Livro de Registro de Línguas” no âmbito do Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial, sob a responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Posteriormente a essa ação, foi realizado o Seminário de Criação do Livro 

de Registro de Línguas em meados de março de 2006 que possibilitou aos falantes de seis 

línguas (nheengatu, guarani-mbya, gira da tabatinga, hunrsrusckich, talian e libras) de ir à 

Câmara dos Deputados dar seu depoimento de como é “ser brasileiro em outra língua que não 

o português”.  

Além disso, o Seminário serviu de incentivo à criação do Grupo de Trabalhos da 

Diversidade Linguística (GTDL), constituído por representantes dos ministérios da educação, 

cultura, ciência e tecnologia, orçamento e gestão, justiça, a comissão de educação e cultura da 

                                                           
59 Educação Linguística fundamenta-se, do ponto de vista linguístico, em teorias pela Linguística Cognitivo-Funcional, pela Linguística Textual 

e por trabalhos que privilegiam o discurso e a linguagem como ação. 



175 
 
 

 
 

câmara dos deputados, a Unesco e o IPOL. Oliveira (2014, p. 08) chama a nossa atenção ao 

fato de que: 

Após um ano e meio de trabalho, aprovaram-se nove projetos, financiados pelo 

Ministério da Cultura e pelo Ministério da Justiça, à guisa de projetos-piloto, que 

permitirão ao Estado brasileiro conceber parâmetro para o inventário de todas as 

línguas brasileiras, que receberão, após este estudo, certificado como referência 

cultural brasileira, passando a fazer jus a medidas de salvaguarda. 

 

E o autor corrobora que: 

 

O Inventário Nacional da Diversidade Linguísticas é o primeiro instrumento jurídico 

que reconhece todas as categorias de línguas indígenas, de imigração, de sinais, afro-

brasileiras, crioulas, além das variedades do português falado no país, assumindo 

assim que brasileiros de diversas línguas e origens contribuíram na construção do país. 

Portanto, é um instrumento importante na construção de uma nova visão de Brasil, a 

de um país plurilíngue e pluricultural. (OLIVEIRA 2014, p.08) 

 

É necessário pontuar ao leitor que a configuração de uma “nova visão de Brasil” em 

termos linguístico-culturais, depende, em um primeiro momento, da desconstrução do pseudo 

mito da unidade linguística, da discussão, por intermédio de uma visão crítica, objetiva e 

dialógica, do termo plurilíngue e pluricultural e suas imbricações no jogo de espelhos60. Tal 

jogo suscita questões acerca da identidade, da cultura e das culturas, do cotidiano, da 

subjetividade, da consciência social e estética que demandam do ator social tornar-se um 

“bricoleur” no processo de ressignificação do repertório simbólico, disseminado nas práticas 

sociais cotidiana: escola, ambiente familiar e as redes sociais (espaço marcado pela rubrica do 

não lugar, da fluidez e da hibridização de linguagens), deste modo, deixando de ser um mero 

receptor de informações.  

Diante desse cenário que se instaura, pode-se depreender que a transição de mero 

receptor de informações a “bricoleur” materializa-se pela mudança de habitus61 do ator social 

– docente e discente, no cenário educacional brasileiro. Conforme Pessoa (2007), o ator social 

deve: ser culturalmente sensível para aceitar todas as diferenças em sua prática social; respeitar 

os valores do Outro; transmitir (no caso os docentes) valores como acréscimo e não como forma 

de substituição; livrar-se do preconceito racial, linguístico e social e despertar o amor à língua 

portuguesa como língua de aproximação e não de afastamento. 

 

                                                           
60 Compreende-por jogo de espelhos o embate entre dominados versus dominantes nas relações intersubjetivas assimétricas nas práticas 

sociais. 
61 Deve ser entendido, de acordo com Bourdieu (1996, p.191), “ como um sistema das disposições socialmente constituídas que, enquanto 
estruturas estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias características de um grupo de 

agentes”. 
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3.2.4 Políticas linguístico-culturais no cenário educacional angolano 

 

Angola62 é um país que, em pleno século XXI, encontra-se em um processo de 

reconstrução de sua História, por meio da ressignificação dos significados e dos 

significantes que permeiam suas memórias “oficiais” ou “marginais”. Tais memórias 

estão imbricadas por teias de significados multiformes, polifônicas e dialógicas que 

fomentam, na prática social diária de cada angolano, o desejo de criar novos caminhos, 

de descortinar labirintos, com o intuito de configurar uma identidade singular. Esta 

identidade, ao mesmo tempo, que aglutina os mitos e os arquétipos de sua História, 

está aberta a dialogar com o “novo”, o “moderno” ou “pós-moderno”, contudo, sem 

abdicar o caráter de sua alteridade diante do grande Outro. É essencial pontuar ao meu 

coenunciador que o grande Outro diluiu-se, fragmentou-se, ao longo da História, em 

prol da construção do mito do “Homem Universal”, com o propósito de mitigar sua 

incompreensão e inquietude em lidar com a diversidade. (COMENTÁRIOS MEUS) 

 

 

Para lidar com essa diversidade linguística e cultural em Angola, recorri à 

fundamentação teórica acerca das políticas linguístico-culturais por uma perspectiva 

antropológica-linguística, em virtude de dois fatores: a) Angola é um país em reconstrução, 

onde os pesquisadores ainda estão constituindo o arcabouço teórico sobre as políticas 

linguístico-culturais e b) o trabalho de campo etnológico, realizado em Angola no mês de agosto 

e setembro de 2015, que me possibilitou, por meio da escuta e da observação, coletar dados a 

respeito das políticas linguístico-culturais em Angola. 

É essencial pontuar ao leitor que essa perspectiva tem a intenção de dar vozes aos atores 

sociais angolanos (intelectuais e cidadãos comuns), com a finalidade de não só destrinchar esse 

mosaico cultural e linguístico, mas também compreender o processo de individuação do ator 

social, por meio da aplicabilidade das políticas linguísticas no cenário educacional e suas 

respectivas imbricações tanto na comunidade, quanto na sociedade. 

Nesse processo de destrinchar o mosaico cultural e linguístico e o processo de 

implementação e aplicabilidade das políticas linguística em Angola, será necessário estabelecer 

,como diretriz nesse percurso antropológico-linguístico, as categorias analíticas de Hamel 

(1988ª): experiência coletiva e sistema de simbolização, posição social, prestígio e 

representação de conflito; estrutura e característica dos espaços discursivos; código oral e 

código escrito; a aquisição das línguas (ou variedades linguísticas) de maior e de menor 

prestígio; variação dialetal e contato entre as línguas (problemas de classificação e a estrutura 

                                                           
62 É um país da África austral cuja população aproxima-se dos nove milhões de habitantes para um território de 1246700 quilômetros 

quadrados. O clima é úmido, caracterizado por duas estações: a estação das chuvas que corresponde ao mês de setembro a abril e a estação 
seca, de maio a agosto. O país possui várias riquezas em nível de subsolo: o petróleo.  Os países limítrofes de Angola são a República da 

Zâmbia a Este e a Sudeste, a República de Namíbia ao Sul, o Oceano Atlântico a Oeste, a República do Congo a Noroeste e a República 

Democrática do Congo ao Norte e a Leste. Do ponto de vista administrativo, o país está dividido em dezoito províncias (Estados): Kabinda, 
Zaire. Wije, Bengu, Lwanda (a capital), Malanje, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Lunda Norte, Lunda Sul, Muxiku, Viyé, Bengela, Wambu, 

Wila, Kunene, Kwandu Kubangu e Namibe.  
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linguística das variedades de maior e de menor prestígio (exclusivamente com relação às 

variedades de uma mesma língua), com a finalidade de descortinar o cenário, por meio da 

simbiose da teoria (discussão da política linguística e planejamento) e das vozes que compõem 

o cenário comunicacional ipsis litteris. Além do mais, tais vozes têm propriedade para dirimir 

qualquer crítica sobre o cenário que se modela e remodela em termos linguístico e cultural, já 

que vivenciam e sofrem suas vicissitudes. 

Situando o meu coenunciador as categorias analíticas de Hamel (1988ª), empregadas no 

percurso exploratório antropológico-linguístico: 

 

 Experiência coletiva e sistema de simbolização: 

 

Angola é o país dos paradoxos: liberdade vis a vis coerção, tradição vis a vis 

modernidade, monolinguismo vis a vis plurilinguismo e, por fim, a marginalização das raízes 

culturais vis a vis o enaltecimento do grande líder. Esse cenário paradoxal impeliu-me, em um 

primeiro momento do percurso exploratório antropológico-linguístico, experienciar, por meio 

do processo de escuta, o sistema de simbolização do território angolano. Deve-se salientar que 

esse processo corresponde ao momento em que temos que observar, escutar, experimentar e ler 

o Outro, com o propósito de reaprender o processo dialético, que demanda o respeito à 

singularidade do Outro, à paciência e à flexibilidade nas relações intersubjetivas. 

A escuta e a observação, desprovidas de valores etnocêntricos, trazem, à tona, nesse 

cenário cultural e linguístico, a categoria social modernidade vis a vis tradição. Para os cidadãos 

angolanos, a modernidade é uma categoria social tênue, porosa, permeada por valores culturais 

que enaltecem a rubrica da alteridade. Ressalta-se que a marca indelével da alteridade 

manifesta-se, no momento em que os atores sociais – angolanos – transitam, no cotidiano de 

sua prática social, da cidade que denominam “moderna”(em virtude da infraestrutura, da 

mobilidade social e econômica  e dos valores culturais etnocêntricos), para os bairros periféricos 

em Luanda, lócus em que afloram os valores e as tradições culturais angolanas, por meio do 

vestuário, da linguagem, constituindo, assim, um contraste entre o profano versus sagrado e a 

modernidade versus tradição. 

 Posição social, prestígio e representação de conflito 

Ao dialogar com uma adolescente angolana de 15 anos, estudante da oitava classe da 

Escola do Estado Moranguinho e residente em um bairro periférico em Angola, solicitei que 

transcrevesse um pequeno parágrafo que retratasse a História de Angola: 
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Segue o excerto: 

 
Angola sofreram muintos fasis a guerra entre os partidos, muintas mortes os nossos 

avos foram grandes guerreiros porque trabalharam na guerra e muintas coisas mas 

etc. 

 

Os portugueses tenhem muito racismo engnoravam muinto os negros para eles os 

negros não tinhão direito de saber as coisas que podiam desenvolver o pais 

 

Observa-se, nesse parágrafo, um fenômeno de interferência, decorrente de uma situação 

de contato de línguas (Português e Kimbundu)63 em Luanda, que impulsiona o processo de 

adaptação frequente da estrutura/base da língua materna (ou primeira) à da língua segunda. Tal 

processo demonstra-nos que existem várias alterações fônicas e morfossintáticas na língua 

segunda. Mingas (2000, p. 21) apresenta-nos outros exemplos para elucidar nossa compreensão 

acerca do fenômeno de interferência:  

 

[..] em Angola junto de alguém que só falou kimbundu durante a idade pré-escolar, 

tendo por conseguinte esta língua como primeira, podemos constatar a dificuldade que 

a seguir descrevemos. Assim que ele escutar a palavra portuguesa [bolu], como em 

kimbundu o fonema /b/ não é atestado frequentemente em posição inicial a não ser nos 

radiciais verbais, ele substitui-lo-á pela seminasal /mb/ que aparece, com regularidade, 

ao nível dos nomes. Por conseguinte, o nome português transforma-se em [mbolo] para 

o locutor de kimbundu. Podemos constatar, neste exemplo, a nasalização da consoante 

portuguesa e a tendência para um aumento do grau de abertura das vogais portuguesas, 

na medida em que [o] é realizado por [u] ou por [o].  

 

A autora pontua que: 

 

À semelhança do que se verifica em kimbundu palavra [mbolo], “mandioca 

demolhada” entra em português como [bõbo]. A análise deste exemplo permite-nos 

constatar que houve de um lado, a perda de nasalização do fonema /mb/ do kimbundu, 

que se transforma em /b/ em português. Por outro lado, o termo português apresenta 

a nasalização do fonema vocálico oral do kimbundu e, em consequência é substituído 

por [õ]; constata-se de igual modo, uma alteração do grau de abertura da vogal final 

do kimbundu. Por conseguinte, o kimbundu [mbombo] torna-se [bõbo] em português. 

(MINGAS 2000, p. 22) 

 

A partir da explicação de Mingas (2000), pode-se depreender os que os léxicos muintos 

muintas e tinhão do excerto representam tanto o fenômeno de interferência lexical quanto 

fônica. Nas palavras de Mingas (2000, p. 59), o nível lexical é: 

 

[..] sem sobra de dúvida, o mais rico em fenômenos de interferência, se tivermos em 

linha de conta que ele constitui a parte menos rígida de uma língua. Os seus elementos 

                                                           
63 Tendo em conta a diversidade linguística em Angola: país plurilíngue, integrador de línguas estruturalmente diferentes umas das outras.  É 

relevante pontuar que existem, no país, línguas pertencentes à família linguística bantu como o umbundu, o kimbundu, o cokwe, o kikongo 

(variantes), o helelo, o oxidonga, oxiwambo, o ngangela e o nhaneka e línguas não bantu como o khoisan e o vatwa. No entanto, o estudo de 
doutoramento limita-se à região de Luanda, na medida em que uma análise ampla ultrapassa o objetivo do estudo: apresentar uma visão clara 

e detalhada das políticas linguísticas e suas respectivas consequências no processo de individuação do ator social angolano. 
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são, por conseguinte, os mais vulneráveis ao fenômeno de interferência, numa 

situação de contato de línguas 

 

Para compreender esse cenário, é fulcral o coenunciador estar alerta ao fato de que “ il 

est impossible de comprendre la progressión d’un changement dans une langue hors de la vie 

social de la communité où il se produit64”. (LABOV 1976, p. 47). Sendo assim, torna-se 

essencial discutir os caminhos percorridos e o repertório cultural, configurado por cada uma 

das línguas (Português e Kimbundu) em suas trocas simbólicas. Esse percurso terá como base 

as respectivas comunidades do período colonial e do pós-colonial, com fulcro de levar o meu 

coenunciador a compreender o papel das políticas linguístico-culturais no processo de 

estabelecimento das relações verticais na comunidade: posição social, prestígio, os embates e 

suas consequência que emergem, na contemporaneidade, por meio da planificação linguística. 

Durante o período colonial, o português angolano – adaptado de acordo com suas 

interferências fônicas e lexicais - era considerado errado e designado, segundo Mingas (2000, 

p. 16): 

[..] “pretoguês”, “português de preto”, “português moreno” e/ou “dialeto”, o que criou 

não só condições ótimas para a produção do português, como também, por um lado, 

a ideia de que as línguas locais eram inferiores ao português e por outro, um 

sentimento de vergonha por parte de alguns Angolanos ao admitirem ter uma língua 

sem prestígio como língua primeira e/ou materna. 

 

Calvet (1981, p. 35) comenta que: 

 

[..] Les langues locales que l’on baptisait le plus solvente – ‘dialectes’ – n’etaient nulle 

part prise em compte et certains s’attachaient même à démontrer leur infériorité. En 

outre, si l’on exclut les efforts em peu désordonnés et dispersés des missionaires (qui 

enseignaient souven le catéchisme en langue locales mais utilisaient pour ce faire des 

ortografes fantaisistes), ces langues n’etaient même pas écrites: personne ne se 

préocupait avec leur phonologie prope”65. 

 

Logo, os atores sociais, no período colonial, deviam e podiam não só aprender, como 

também dominar as competências de leitura e de escrita da língua portuguesa em suas práticas 

diárias no ambiente escolar e institucional. Caso, não tivessem as competências linguísticas 

necessárias, não poderiam ascender socialmente, ou seja, “aceder a um posto administrativo ou 

de responsabilidade sem serem ‘assimilados’”. (MINGAS 2000, p. 49). 

                                                           
64 Tradução livre: É impossível compreender a progressão de transformação de uma língua sem que se tenha dado conta da vida social da 

comunidade, onde essa transformação se produz. 
65 Tradução livre: [..] as línguas locais que eram batizadas frequentemente como dialetos, não eram levadas em consideração e alguns 

preocupavam-se somente em demonstrar o seu caráter pejorativo: a inferioridade. Por outro lado, se excluirmos os esforços/tentativas, 
organizados de forma desordenada e dispersa, dos missionários (que ensinavam frequentemente o catolicismo em línguas locais, mas utilizando 

ortografias fantasistas), tais línguas tampouco eram escritas: ninguém se preocupava com a sua fonologia própria. 
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Mingas (2000, pp.49/50) frisa que “ se o filho de um ‘assimilado’ falasse kimbundu na 

escola, os seus pais teriam, seguramente, problemas com a polícia portuguesa”. A autora elucida 

que: 

[..] a repartição funcional das línguas em contato simbolizava as divisões sociais. Com 

efeito, a cada grupo social correspondia a um nível linguístico: monolinguismo 

minoritário (português) para os Portugueses; monolinguismo maioritário (kimbundu) 

para os “indígenas”; bilinguismo para os “assimilados”, bilinguismo 

kimbundu/português. 

 

Devido à particularidade da colonização portuguesa em Angola: povoamento, os 

portugueses principiaram a substituir os elementos, de origem autóctones pelos estrangeiros.  

Nesse cenário, Mingas (2000, p. 50) pondera que: 

 
Essa decisão, ligada por um lado, à situação de prestígio da língua portuguesa na 

colônia (língua de ensino, a única língua utilizada pelos media, a “língua”, 

relativamente às línguas locais que não passavam  de dialetos”) e, por outro lado, à 

utilização do “pretoguês” (o português falado pela maioria dos Angolanos), como 

elemento de riducularização em peças de teatro, levou a que os “Assimilados”, na sua 

quase totalidade, fossem os primeiros a contribuir para a concretização da política 

linguística dos colonizadores: eles evitavam falar a sua língua materna e proibiam 

mesmo os seus filhos de o fazer. 

 

A autora ressalta que: 

 

[..] a partir dos anos 1925/1930, os filhos dos “assimilados” começaram a ter o 

português como língua primeira. Contudo, os pais sendo bilíngues 

(kimbundu/português), transmitiram-lhe muitas interferências. Por outro lado, 

importa sublinhar que uma grande maioria dos autóctones morava nos “musseques”, 

bairros periféricos onde a língua veicular era o kimbundu. De salientar, por outro lado, 

que mesmo os portugueses que moravam na periferia (comerciantes na sua quase 

totalidade), eram, eles também, bilíngues português/kimbundu.  

Á medida que se progredia do centro da cidade em direção à periféria, o número de 

locutores monolíngues português diminuía, aumentando o número de locutores 

bilíngues (kimbundu/português) e monolíngues kimbundu. 

 

Levando em consideração as variantes linguísticas em Luanda, capital de Angola, a 

divisão funcional das línguas locais e das línguas estrangeiras, durante o período colonial, serão 

apresentadas ao leitor por meio dos quadros apresentados abaixo: 
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Quadro A – Línguas Estrangeiras 

Variedade 

linguística 

Sistema linguístico Modos de 

utilização 

Domínio 

    

 

 

 

Línguas 

estrangeiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

Oral, 

Escrito 

 

Escola 

Emprego 

Igreja 

Família 

Administração 

Justiça 

Mass media 

Literatura 

 

 

 

Francês 

Inglês 

Alemão  

Oral 

Escrito  

Escola  

Fonte: Mingas (2000, p.51) 

Quadro B – Línguas Locais 

 

Variedade 

linguísticas 

 

 

Sistema linguístico 

 

Modos de utilização 

 

Domínio 

 

 

 

Línguas locais66 

 

 

 

Kimbundu 

Umbundu 

Kikongo   

(variantes) 

 

 

 

 

 

 

Família 

Media 

Atividades culturais 

  

     Oral e Escrito 

 

Fonte: Mingas (2000, p.51) 

                                                           
66 A luta de libertação forçou os dirigentes da colônia a preocuparem-se um pouco mais com as línguas locais, cujo número aumentou 

consideravelmente ao nível dos media. (MINGAS 2000, p.51) 
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É relevante mencionar que, apesar das intenções glotofágicas do colonizador português: 

a proibição da língua kimbundu - a primeira da maioria dos Ambundu-, na escola e nas 

atividades públicas, o colonizador não logrou êxito no processo de extinção da língua 

kimbundu. Essa circunstância, segundo Calvet (1974, p.155), está relacionada ao fato de que” 

on peut arracher beaucoup de choses à un homme on ne pourra jamais, même au nom de la 

langue des autres lui arracher sa prope langue avec son consentement67”. O resultado da 

repressão e do autoritarismo português sobre as línguas angolanas, na véspera da 

independência, era um fato sem contestação, uma vez que o número de falantes de kimbundu 

tinha decrescido, em prol dos falantes bilíngues (kimbundu/português) e monolíngues 

(português). 

Nesse cenário de opressão, foi criada, em 1913, uma associação intitulada “Grêmio 

Africano” que, em anos posteriores, foi denominada “Anangola”, segundo Mingas (2000, p. 

53), “sintagma nominal do kimbundu, significando “Filhos (ana) de Angola (Ngola). Em 1915, 

foi publicado o jornal “ Liga Angolana”, que sofreu um processo de interdição, em 1917, pelo 

governador da colônia, Norton de Matos. Em 1930, foi criada outra associação: Liga Nacional 

Africana” que, após a independência, foi intitulada de “Liga da Amizade para com os Povos”. 

 De acordo com Mingas (2000, p.53), a Liga Nacional Africana foi “promotora de 

muitos espetáculos em que a convidada principal era a Cultura Nacional. Mas, também constitui 

o refúgio ideal, para muitas reuniões de caráter político, porquanto as autoridades coloniais não 

a controlavam muito”.  

Mingas (2000, p. 53) enfatiza que: 

 

A criação de associações, a realização de atividades culturais (representações teatrais 

e espetáculos musicais traduzindo a não aceitação da situação de exploração, bem 

como o número de locutores são no seu conjunto, elementos indispensáveis à defesa 

e manutenção de uma língua e da identidade de qualquer povo sob dominação. 

 

E a autora complementa que: 

 

[..] no que diz respeito aos Ambundu, as duas primeiras condições, aliadas acerca de 

quatrocentos mil locutores, permitiram que a sua língua pudesse coexistir, durante 

vários séculos com o português, sem se crioulizar. O kimbundu foi mesmo capaz de 

influenciar o português, e isso mantendo uma certa rigidez de estruturas, o que não 

aconteceu ao português, na grande maioria dos casos. Isto não estranho, se tivermos 

em linha de conta a afirmação de Weinreich, ao defender que a língua aprendida em 

primeiro lugar (a língua materna ou primeira) resiste melhor à interferência. É que na 

realidade, o contato entre duas línguas favorece a introdução de elementos de uma das 

                                                           
67 Tradução livre: pode-se tirar de um homem diversas coisas, mas não poderá jamais, mesmo em nome da língua dos outros, tirar-lhe sua 

própria língua com o seu consentimento. 
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línguas na outra, o que não pode senão modificar a segunda, nomeadamente, o 

português. (MINGAS 2000, p.53) 

 

No segundo período, o período pós-colonial, a política linguística do governo angolano 

é de criar condições necessárias para que as línguas locais tivessem o mesmo estatuto da língua 

portuguesa. Desta maneira, foi criada, em 1979, uma organização, o Instituto Nacional de 

Línguas, responsável de realizar investigações acerca do cenário linguístico do país, tendo como 

diretriz o respeito às línguas locais. Essa organização, em 1983, tornou-se o Instituto de Línguas 

Nacionais. O inventário, realizado sobre o repertório linguístico, constatou que as línguas 

locais, conforme Mingas (2000, p. 55), são: 

 

[..] o kimbundu, o cokwe (também falada na República Democrática do Congo), o 

kikongo (falado igualmente nas duas Repúblicas congolesas), o mbunda (do grupo 

ngangela, falado de igual modo na República da Zâmbia), o oxiwambo (falado na 

República da Namíbia), o helelo, o khoisan e o vatwa. 

  

Mingas (2000, p.55) complementa a análise do inventário ponderando que: 

 

Tendo em conta o número de locutores, admitiu-se a existência de sete línguas bantu 

maioritárias. Essas línguas tinham, segundo os peritos, sofrido um processo de 

dialetalização muito grande. Havendo necessidade de estudar essas línguas, os 

investigadores do Instituo Nacional de Línguas fizeram a descrição científica de 

algumas línguas maioritárias pertencendo ao grupo bantu. Eles apresentaram, 

seguidamente, propostas de alfabetos para seis das dez línguas locais maioritárias, os 

quais foram, provisoriamente, aprovados pela resolução nº 3/87 do Conselho de 

Ministros, publicada no “Diário da República” de maio de 1987. Tendo apreciado o 

relatório dos peritos, o Governo Angolano decidiu atribuir o estatuto de “Línguas 

Nacionais”, às línguas africanas faladas no país (pensamos contudo, que esta 

designação deve ser compreendida no seu sentido lato) e o de “Língua Oficial” ao 

português. 

 

A respeito da língua oficial, Ngalasso (1987, p.120) postula que “ o conceito de língua 

oficial, contrariamente ao que se pensa e afirma em África, não se opõe ao de língua oficial, 

mas ao de língua estrangeira. A primeira pertence ao patrimônio cultural de uma nação, nação-

etnia ou nação-estado, mas a segunda não”. O autor salienta que: 

 

[..] a língua nacional designa toda a língua de origem autóctone qualquer que seja a 

sua importância geográfica ou demográfica, quer seja majoritária ou não, é a língua 

oficial, toda a língua nacional ou não, à qual é conferido o privilégio de servir o meio 

de comunicação nas instituições do Estado. (NGALASSO 1987, p.120) 

 

A distinção, feita por Ngalasso (1987), possibilita-nos analisar o cenário linguístico, em 

1987, por meio das categorias língua africanas, língua portuguesa, línguas estrangeiras e suas 

respectivas subcategorias: variedade linguística, sistema linguístico, modos de utilização, 

domínio, apresentadas nos quadros abaixo: 
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Quadro A – LÍNGUAS AFRICANAS 

 

Variedade 

linguística 

 

 

 

Sistema 

linguístico 

 

Modo de 

utilização 

 

Domínio 

 

 

 

Línguas 

nacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quase 

todos  

 

 

 

Oral 

 

Família 

Atividades culturais 

Media 

 

 

Oral/Escrito 

 

Igreja 

Literatura 

    

Fonte: Mingas (2000, p. 56) 

Quadro B – LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Variedade linguística 

 

 

 

Sistema linguístico  

 

Modos de utilização  

 

Domínio 

 

 

 

Língua nacionalizada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

Oral/Escrito 

 

Escola 

Emprego 

Igreja 

Família 

Administração 

Justiça 

Media 

Literatura  

 

 

 

Fonte: Mingas (2000, p. 57) 
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Quadro C- LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Variedades 

linguísticas 

 

Sistema linguístico  

 

Modos de utilização 

 

Domínio 

 

 

 

 

 

Línguas estrangeiras  

 

 

 

 

 

 

Francês 

 

Oral/Escrito 

 

Escola, Família, Emprego 

 

Inglês Oral/Escrito 

 

Emprego, Escola 

Alemão Oral/Escrito 

 

Emprego 

Lingala68 Oral/Escrito 

 

Escola, Família, Emprego 

 

Fonte: Mingas (2000, p. 57) 

 

Mingas (2000) chama-nos atenção que os missionários, durante a época colonial, 

utilizavam as línguas locais no ambiente escolar e, por causa disso, os primeiros textos, 

redigidos em línguas locais, encontravam-se no âmbito da igreja. A autora complementa que 

“eles continuam a ser pioneiros nesse campo, pois nas escolas estatais o ensino das línguas 

locais continua a ser protelado”. 

No entanto, em 2001, observa-se, ainda de forma incipiente, no artigo IX da  Lei de 

Base do Sistema de Educação nº 13/01 de dezembro, a tentativa de romper as barreiras 

linguísticas (língua oficial vis a vis língua nacional) tanto em nível de comunicação na esfera 

da comunidade, quanto da sociedade, com finalidade de não só promover um “empowerment” 

de competências e habilidades linguísticas, mas também possibilitar ao ator social angolano as 

ferramentas necessárias para transitar entre este dois universos linguísticos: a língua autóctone 

e a língua de privilégio nas instituições do Estado. O artigo IX diz o seguinte a respeito da 

língua: 

1. O ensino nas escolas é ministrado em língua portuguesa. 

2. O Estado promove e assegura condições humanas, científico-técnica, materiais e 

financeiras para a expansão e a generalização da utilização e do ensino de línguas 

nacionais. 

3. Sem prejuízo do nº 1 do presente artigo, particularmente no subsistema de Educação 

de Adultos, o ensino pode ser ministrado nas línguas nacionais. 

 

                                                           
68 Língua veicular da diáspora angolana que viveu na República Democrática do Congo. Uma parte desta comunidade organizou-se de modo 
a criar escolar e empresas onde as línguas de comunicação são o francês e o Lingala. (MINGAS 2000, p. 57) 
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Em 2015, em virtude da abertura política, econômica e cultural de Angola para o 

exterior, esse assunto aufere legitimidade nos meios de comunicação e suscita questionamentos 

acerca do entrecruzamento de língua e de cultura no processo de subjetivação do ator social 

angolano, emergido em um repertório linguístico-cultural híbrido o qual lhe permite dialogar 

com o “novo” e o “moderno”, no momento de se identificar-se como sujeito na 

contemporaneidade.  

Tal fato é exemplificado, por intermédio de um artigo de opinião, de António Filipe 

Augusto, intitulado “Kwanza ou Cuanzas? Uma deturpação ortográfica escandalosa. Esse 

artigo foi divulgado na mídia impressa e traz, à tona, ao leitor angolano atento às questões de 

identidade cultural, da língua nacional como um artefato cultural (patrimônio cultural 

imaterial), o jogo de espelhos que se configura, entre os atores sociais e o aparato institucional, 

no momento de tomar uma decisão acerca da adoção de um sistema ortográfico de uma 

determinada língua ou conjunto de língua.  

Augusto (2015, p.01) pontua que esse processo de grafização foi: 

 

[..] sempre um processo de uma profunda investigação e aturados debates acadêmicos, 

políticos e sociais, constitui um elemento preponderante entre os três pilares que 

sustentam o processo de planificação linguística, sendo por sinal, o elemento sine qua 

non para a implementação de política linguística de um Estado. Assim, a planificação 

de corpus de uma língua, que constitui um pilar importante do qual a planificação 

ortográfica (grafização) é parte integrante deve sempre ser antecedida de várias tarefas 

específicas, inerentes ao processo. Entretanto, a planificação de corpus de per si deve 

ser precedida de planificação de estatuto, pois estamos tecnicamente a lidar com o 

processo de promoção de línguas, cujos pilares que suportam sua edificação são a 

planificação de estatuto, a planificação de corpus e a planificação de aquisição. 

 

O autor, ao longo de seu artigo de opinião, elucida sobre a ambiguidade gráfica, quando 

se nota, nos jornais angolanos: TPA e Jornal de Angola, a implementação, de forma ilegítima, 

da substituição das consoantes K por C; W por U e Y por I. Como exemplo, o autor demonstra-

nos que no Jornal de Angola em publicações distintas o uso de diferentes grafias, como segue 

abaixo: 

[..] desde março de 2014, se os dados não me traiem, que substitui K por C, W por U 

(Cuando, Cubango, Cuanza). Porém, na sua publicação do 3 de outubro de 2014, 

vemos Kuando, Kubango e Kwanzas-Norte no dia 28 de junho de 2014, entretanto, 

sem consistência, pois noutras páginas e edições não houve continuidade. 

(AUGUSTO 2015, p.01) 

  

Augusto (2015, p.01) esclarece-nos que esse cenário demonstra: 

 

[..] uma terrível ambiguidade entre os actos discursivos e a prática linguística real. Se 

por um lado o discurso diz valorizar as “línguas nacionais”, se realmente são (um 

outro debate), por representarem símbolos da “nossa” identidade cultural, a prática, 
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por outro lado, prova o contrário: aquilo que é valorizado nunca é tratado com 

banalidade, nem estigmatizado! 

 

O autor ressalta que “as línguas autóctones de Angola são objeto de um processo de 

hostilização e marginalização ocultas. Isto denota uma agenda oculta”! Esta agenda constitui 

um cenário político linguístico-cultural que descortina, de maneira sútil e ubíqua, as relações 

assimétricas que se configuram e reconfiguram-se no processo das trocas simbólicas entre seus 

interlocutores. Nesse processo, observa-se como consequência a violência simbólica que 

perfila, entrecruza tanto o processo de enunciação, como também de individuação do cidadão 

comum, de intelectuais e de formadores de opinião. 

 Nesse cenário, Augusto (2015, p.01) pondera que: 

É interessante observar que a secção destinada a dados relacionados com as línguas 

na ficha do censo temos “Kimbundu”, “kikongo”, Kwanhama”. Torna-se paradoxal a 

justificação que sustenta a aportuguesação escandalosa da ortografia dos nomes das 

localidades em línguas autóctones de Angola em nome de adaptação da toponímia 

para o processo censitário. Aqui se pode levantar uma inquietação: se o termo Kwanza 

para as localidades transformou-se em Cuanza, questiona-se a preservação Kwanza 

para designar a moeda e o rio.  

 

A respeito desses questionamentos e inquietações que se consubstanciam no cenário 

linguístico-cultural em Angola. Evidencia-se, nesse contexto, que o processo de planificação 

linguística é um processo complexo, permeado por ambiguidades, por relações de poder, que 

depende, de acordo com Augusto (2015), “ do sucesso da eficiência do modelo de planificação 

linguística adotado”. O autor pontua que: 

 

[..] a política linguística de um Estado sério é responsável é concebida por uma equipa 

criada de forma transdisciplinar e inclusiva, onde os peritos em linguística têm uma 

enorme responsabilidade técnica, tal como o trabalho que ocorreu entre os anos de 

1978 e 1992 no nosso país, com o processo financiado pela PNUD e conduzido pela 

UNICEF com a participação e formação de técnicos angolanos, que resultou em 

Resolução Nº 3/87 de 23 de maio de 1987. (AUGUSTO 2015, p. 02) 

 

Augusto (2015, p.02) frisa ao coenunciador que: 

 

[..] essa resolução apesar do processo não ter obedecido os pressupostos exigidos, por 

razões sócio-políticos vigentes na altura, constitui um importante documento político 

que legitima, embora a “título experimental”, o sistema ortográfico de seis “ Línguas 

Nacionais”, a saber, Kikongo, Kimbundu, Umbundu, Cokwe, Mbunda e 

Oxikwanyama. 
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No entanto, no cenário atual, Augusto (2015, p. 02) alerta-nos ao fato de que: 

 

[..] a Constituição da República de Angola aprovada em 2010, no seu artigo 19º 

“molesta” as línguas autóctones de Angola com a atribuição de um rótulo icónico 

pejorativo de “as demais línguas de Angola”, deixando-as oficialmente sem estatutos 

e aglutinando-as às “principais línguas de comunicação internacional. (paradoxo 

constitucional!) Porém, concebe o estatuto hegemónico a uma só língua o português, 

por sinal a língua do ex-colonizador, como “Língua Oficial” – Política Linguística do 

Estado! Trata-se de uma hostilização e marginalização endorsadas pelo Estado. Um 

implícito processo de assimilação linguística. Isto não é senão bastardear as nossas 

línguas! (paradoxo cultural) 

 

O autor finaliza que: 

 

[..] desta banalização emana a dicotomia K vs C, Wvs U, Yvs I que somente dever ser 

concebida, criada e defendida por não linguistas africanistas, ou melhor, não 

especialistas em linguística. Se me permitissem considerar isto como uma teoria, 

denominaria o Sousaísmo. O processo de aportuguesação da ortografia de nomes das 

localidades em línguas autóctones de Angola constitui uma manipulação que 

desautoriza os técnicos que trabalham no processo acima citado, inutilizando todo 

trabalho árduo de investigação levado a cabo por peritos ligados ao campo científico 

e denota uma arrogância política perante a academia. (AUGUSTO 2015, p. 02) 

 

 

Para encerrar esse percurso, foi realizada uma entrevista com um professor Doutor na 

área de Linguística de uma Universidade em Angola, com o intuito de trazer, à tona, as 

inquietações, as expectativas de um profissional responsável não só pela produção do saber, 

pela transposição e adequação deste saber na prática social cotidiana dos atores sociais, mas 

também certificar se existe uma arrogância política perante a investigação e a produção 

acadêmica, pilares do desenvolvimento de um país. 

Situando o meu coenunciador a entrevista, realizada em 27 de agosto de 2015: 

Comente sobre a sua formação acadêmica: 

 

Professor¹: Tanto o meu ensino fundamental foi feito lá em (Angola), partindo 

mesmo da minha própria aldeia no município da (Damba), província do (Uige) e vim 

depois pra (Luanda) e aqui também fiz a minha licenciatura no ISCED, mas o 

mestrado e doutoramento já fiz fora do país. Tive que ir pra (África do Sul) fazer meu 

mestrado e meu doutoramento. A razão porque eu escolhi este país, achava eu que a 

princípio pra nós aqui na região é uma escola em termos da linguística africana há 

muito interessa a produção científica a uma dinâmica impressionante, a uma atitude 

que devo confessar um tanto quanto diferente do que nós temos aqui, particularmente 

falar da cultura local, das línguas etecetera. Portanto isso foi uma das razões que fez 

com que para além de que também precisava de alguém com uma certa formação, 

uma orientação que nesse sentido uma escola específica, uma escola do ponto de vista 

do pensamento e portanto as teorias isso foi que me levou que eu fosse pra (África do 

Sul) fazer minha formação.   
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Professor, qual é o papel da política linguística em Angola, em relação à diversidade 

linguística? Qual é o papel dela hoje: 

Professor¹: Julgo que há na verdade política linguística embora de uma forma muito 

sutil, porque ela não, a política linguística não se define pela quantidade de 

regulamentos ou até de leis que o país vem a produzir, mas pelas práticas do dia a dia, 

porque é como ele é articulado. Eu costumo dizer que atualmente em (Angola), só 

temos 2 documentos que regulam ou que revelam aquilo que é política linguística que 

é a própria constituição, a constituição da república de (Angola) que adota a língua 

portuguesa como língua oficial e que é a língua da escolarização também, tanto parte 

daí já podes compreender o que, que vai acontecer se estamos a falar de uma sociedade 

multilíngue e que uma dessas línguas é escolhida como língua de escolarização tanto 

as demais ficam numa posição desvantajosa. A mesma coisa acontece com a nossa lei 

de base. A lei que regula o sistema de educação em (Angola) também no seu artigo 9 

diz que a língua de escolarização em (Angola) é a língua portuguesa. Portanto, fora 

dessas 2 leis, ou seja, qualquer ato que seja feito fora desse contexto é considerado 

ilegal em princípio, do ponto de vista da lei, embora que o artigo 9.2 ressalva a questão 

de que o estado cria as condições humanas, infraestruturais, científicas etecetera, para 

promoção das línguas nacionais. Portanto a nossa política por enquanto é uma política 

exotérmica. Exotérmica no sentido de que olha para aquilo que a língua do ex-colono 

como língua oficial e a língua da escolarização e não a promoção neste caso das nossas 

línguas para servirem línguas de escolarização, como podes compreender que isso 

tenha consequências bastante graves que nós temos hoje.  

 

E como ocorre a formação de professores, e a dinâmica de formação da prática docente 

 

Professor¹:Bom, penso que vamos separar as coisas. Se falarmos da prática docente 

da língua portuguesa, claro que nós continuamos ainda a ser a gente ou continuação 

da própria política de colonização, não é? Quanto mais até o país ainda não está capaz, 

ainda não é capaz de produzir conteúdos, a língua não tem conteúdo. A língua é um 

instrumento é preciso que dê os conteúdos pra depois ele servir desse conteúdo e poder 

transmitir. Copiamos demasiado de países como (Portugal) e ás vezes, um pouco de 

uma forma ingênua (Brasil), os conteúdos como são ministrados, ou seja, não há essa 

interpretação tácita da nossa sociedade. Não estudamos ainda não começamos a 

estudar as nossas sociedades. O que nós estamos a estudar é aquilo que (Antrópolis) 

estudou, não é? Sobre essa cidade angolana. E portanto já podemos compreender que 

embora que nem tudo que a (Antrópolis) estuda que esteja mal, mas há algumas 

realidades defasadas que nós devíamos desmistificar para dizermos que não somos 

acadêmicos. O que nós vemos é esta, a nossa realidade é esta, vamos escrever a nossa 

realidade que vamos ensinar. Agora se perguntar sobre as nossas línguas, não. Aí a 

coisa é diferente, porque parte-se do princípio a nossa guerra nesta altura é não fazer 

aquilo que, por exemplo, o ministério ou o (INID) que é a instituição que encarrega 

na elaboração de materiais de ensino tentou fazer no passado pegaram uma obra 

escrita em português, traduziram em línguas nacionais e transformaram aquela aula 

em manuais escolares. Porque pra mim, defende o princípio segundo a (Coala), se 

quisermos elaborar material, por exemplo, da língua que como nós podemos muito 

bem recolher esse material a partir das zonas onde essa língua é falada, por ali vão 

trazer histórias concretas sobre a sociologia, sobre a geografia, sobre etecetera. Mas 

que reflita a realidade daquele povo e não traduzirmos, porque eu traduzir (Algarve) 

não é a mesma coisa que falar no (Reino do Congo) que está aqui, não é a mesma 

coisa a falar do (Banza Congo) ou falar do (Uige) ou falar numa outra localidade.  
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E o professor complementa que: 

Professor¹: Falo assim, de que o (Congo) posso falar de (Tcheco), que é uma cultura 

bastante rica e portanto nós quando fizemos as nossas práticas de nossos exemplos 

nos manuais que nós distribuímos tantas vezes em alguns testes que nós fizemos, que 

mesmo da história, a história daquela localidade. As nossas frases a nível da 

linguística é falar um (Hindu) alambamento, por exemplo. Como é que o 

alambamento se processa? Porque é que se processa assim? Eu, na linguística, a partir 

deste texto posso fazer uma análise linguística, mas no intermédio desse temos o 

elemento cultura. 

E continua: 

Professor¹: Portanto eu sei que eu dizia que nós não podemos colocar as 2 coisas na 

mesma posição ou da mesma forma. Língua portuguesa que ainda precisa de, vamos 

lá, como diria? A língua portuguesa precisa se emancipar, a nossa língua portuguesa, 

nós precisamos e apropriamos essa língua portuguesa e atribuirmos uma nova 

roupagem que combina com a nossa realidade. E isto posso lhe garantir que do ponto 

de vista informal já existe. Nós não falamos o português de (Portugal), nós falamos o 

português de (Angola). Se interagir com as pessoas com as mamães na rua, vai lhe 

dizer que estou a sair na capracinha. E de certeza absoluta que lá não procede, não 

tens a mínima ideia o que é capracinha. Capracinha é mesmo uma pracinha, mas para 

nós o diminutivo é o cá para algumas línguas, portanto para o nosso povo dizer 

pracinha parece-me que falta-me alguma coisa que cá corpo aquele o elemento 

diminutivo. Então aumenta, anexa aquele diminutivo. E com muita naturalidade 

falamos que fala-se em (Angola) que a pessoa está saindo a capracinha. A mesma 

coisa pode se falar de (Angola) que é angarina, se diz angarina. Nós temos em 

(Angola), portanto esse português existe, mas infelizmente as elites acadêmicas ainda 

rejeita esse português como marginal quando que no dia a dia este é que articula a 

nossa vida é que nós nos comunicamos e às vezes, até coloca-se essa questão do certo 

ou errado num contexto, numa dúvida no meu caso. O que, que é certo e o que, que é 

errado? 

 

O professor esclarece: 

Professor¹: Não é? Porque se estamos a conversar e tu dizes alguma coisa e eu 

percebi, não há nada de errado é a nossa forma de nós veicularmos a ideia. Agora é 

errado com relação a quê? Quem é que regula isto? O português de (Portugal) não 

pode regular a sociedade angolana, porque é uma sociedade que tem as suas 

especificidades que todos nós criamos como outras essas cidades criam. Portanto este 

um problema que a academia tem que descobrir.  
 

Sendo assim, há uma demanda para implementação de políticas linguísticas: 

Professor¹: Sim.  

Professor¹: Que esteja atrelado ao português de (Angola), essa questão da pluralidade, 

da fusão que deu o português com as outras línguas e formou um outro tipo de 

português.  

 

Em termos de políticas linguísticas, tendo como base a sociedade angolana, ou seja, que 

envolve sua singularidade e especificidade, já existe? 

Professor¹: Exista, devo dizer que do ponto de vista da existência, ele existe. A nossa 

preguiça de pensarmos o que é feito cá não é bom, mas o que é feito de fora é bom.  É 

melhor e leva-nos, às vezes, a menosprezarmos a riqueza que nós temos. Nós nessa 

altura estamos numa situação que se entrevistar mil pessoas vais ter uma diversidade 
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de fala da língua portuguesa impressionante que, às vezes, até denota uma certa 

regionalização em função da língua local que a pessoa fala.  

 

Professor¹: Mas repito, é o nosso desafio e nós fomos acadêmicos, nós é que temos 

que fazer isto e nós a cada vez temos que criar as ditas grupos de pressão que deve 

demonstrar as autoridades que o melhor caminho é este e não o que nós estamos 

adotando.   

 

Em relação à importação de teorias, ela ajuda a compreender o cenário da diversidade 

linguística em Angola: 

Professor¹: Não.  Não ajuda? 

Professor¹: Não pode ajudar. Porque você primeiro não criou base pra o que é seu e, 

às vezes, o que acontece é que por causa disto deturpamos até os conceitos que nós 

trazemos de fora, porque não nos compreendemos muito bem, ou seja, eu gosto de 

fazer um paradigma dessa situação é como a questão do cristianismo em (África), não 

é? Você aceita ser cristão, mas não cumpre com aquilo que são os pressupostos 

primordiais do cristianismo, não é? Eu quero ser cristão, fui batizado, estive na 

catequese, acredito num (Deus) único onipotente, onipresente, etecetera, mas na 

calada da noite eu vou adorar um outro (Deus) que é feitiço que eu tenho que pegar 

para poder ser promovido, pra ser etecetera. Acredito numa única mulher que eu tenho 

que viver com ela, jurar a fidelidade, mas no dia seguinte eu estou com uma outra 

mulher, etecetera. Isso por quê? O que é nosso é rejeitado, ficamos sem valores que 

nós podemos defender, portanto o que vem de fora muitas vezes, vem criar mais 

confusão. Porque a interpretação não se enquadra, vai se enquadrar nessa intepretação 

dessa em quê? Se você não conseguir construir primeiro, compreender a si mesmo pra 

depois decidir ou definir o que é bom o que e mau, não é? Portanto o que nós fizemos 

hoje, alegramos com aquilo que vem do (Brasil), mas agora o (Brasil) tem uma 

realidade totalmente diferente de (Angola). E muitas das vezes as pessoas falam 

somos irmãos, porque falamos a língua portuguesa. Isso não é suficiente. Não pode 

comparar o (Brasil) com (Angola). A partir da localização geográfica e até mesmo das 

próprias raízes culturais, não é? A nossa maneira de viver não pode comparar com o 

(Brasil), não pode comparar com (Portugal), não é? Nós somos nós mesmos, os 

brasileiros também são, falamos a mesma língua por ironia do destino, mas não 

partilhamos a língua por si, ajuda-nos a nos compreendermos, mas ela não trás, não 

faz com que, não homogeneíza as culturas. Não é bem verdade. Então, quando vamos 

estudar no (Brasil), quando vamos estudar em (Portugal), em qualquer outro pondo 

do mundo onde nós formos, o que aprendemos e trazemos aqui cria mais confusão, 

porque, às vezes, até leva uma interpretação muito longe, distante daquilo que a 

interpretação original do (Brasil). Vou lhe dar um exemplo, é a questão do socialismo, 

não é? Nós durante um certo tempo no princípio da (Independência), nós adotamos o 

socialismo. Era do ponto de vista da matriz política, nós éramos um país socialista, 

mas nunca praticamos o socialismo. Praticamos o socialismo? Nunca foram 

praticados nesse país, não é? Porque não compreendemos ainda o socialismo. Nós não 

estudamos devidamente o socialismo compreendermos planificarmos como esse 

socialismo devia ser implementado, mas logo gritamos que éramos um país socialista. 

O mesmo acontece com essas teorias tortas, as teorias sociológicas e até as técnicas 

que, às vezes, quando eles veem com conceito, quer dizer, deturpamos ainda o 

conceito da tal teoria e a sua implementação é muito fantasiosa.   

 

 

 

 



192 
 
 

 
 

A respeito da experiência coletiva e sistema de simbolização da língua, o professor 

comenta que: 

Professor¹: [..] a experiência da língua, o que nós dissemos em termos da língua eu 

quando estou a ensinar a língua a uma criança, eu devo lhe buscar exemplos locais, 

porque isto vai estabelecer um erro de ligação entre o que estou a dizer e a memória 

da criança, ou seja, eu quero ensinar rio, temos o (Rio Kwanza), que tenho certeza 

absoluta que a criança já esteve no (Rio Kwanza), porque, que eu não vou citar (Rio 

Kwanza), mas tenho que citar o (River Times) que está em (Londres), porque não tem 

a mínima ideia, não é? Portanto, eu não posso fazer isto. Eu quero ensinar cidade, 

porque não falar de uma cidade como (Benguela) que está aqui, mas vou falar do (Rio 

de Janeiro), (São Paulo), não tem ideia, não tem. Tá bem, alguém pode dizer que já 

trás isto na televisão, são umas coisas diferentes. Uma coisa é dizer a já lá estive em 

(Benguela), fomos até o centro e tal. Isto faz com que a criança apropria de 

conhecimento, não é? De uma forma natural e genuína. 

E pondera que: 

 

Professor¹: Isto é o que nós não temos. O que nós temos? A educação vai nos 

demonstrando hoje, as práticas vão nos demonstrando que é preciso que eu fale do 

exterior para as pessoas compreenderem que eu também tenho poderes, costumo sair, 

já estive lá fora, fui estudar e ponto final.   

 

E a questão da língua portuguesa atrelada à identidade angolana: 

 

Professor¹: A ideia que se tem embora que não seja um discurso oficial, não é um 

discurso oficial das autoridades angolanas, mas constatamos sempre ..a elite angolana 

que se a língua portuguesa é um elemento de identidade, que nos identifique . Algo 

que eu não concordo, nunca hei de concordar, porque eu sou falante de língua 

portuguesa, mas não sou luso e nunca hei de ser luso, enquanto eu existir como 

angolano. Eu sou angolano, tenho a minha realidade, tenho as minhas identidades, eu 

tenho a minha identidade, mas não sou luso. Mas entretanto, na verdade este discurso 

existe e, às vezes, é este discurso que anula outros discursos ao contrário, não é? 

Porque, às vezes, o que se tem, que não, temos que reforçar a língua portuguesa para 

reforçarmos a unidade nacional. Aqui a ideia que se tem é como se a língua portuguesa 

é que nos unem, não. Não é. Ele simplesmente serve de um instrumento de 

comunicação que, às vezes, até trás uns problemas muito sérios. A reflexão que eu 

vou fazendo nos últimos dias é de olhar, eu vou comparando agora a educação na 

sociedade angolana como o processo de reconstrução e não um processo de construção 

e as consequências que um processo de reconstrução tem, ou seja, eu se tiver que partir 

este edifício para colocar um novo edifício o orçamento vai duplicar, porque primeiro 

tenho que mover esta e não vai ser de graça, não é? Pra depois construir um novo 

edifício. A mesma coisa acontece com a nossa educação, porque é uma falsa ideia que 

nós temos de que todos nós em (Angola), falamos português. Isto não é verdade. Eu, 

a minha mãe vive comigo na minha casa e a minha mãe não fala português. Eu 

podendo me comunicar com a minha mãe tenho que falar na minha língua, assim, os 

meus filhos falam, comunicam-se com a minha mãe na nossa língua, mas não é só 

isto, o país não tem o português como a língua mais falada. Estas estatísticas são 

oficiais, foram lançadas em 2012 apontados que apenas 39% dos angolanos tem o 

português como a primeira língua. Portanto se estamos a falar de 39%, logo, temos 

61% que não tem o português como primeira língua, não é? Pra além de que os tais 

39% que tenha o português como primeira língua, temos que fazer estudo. O estudo 

da (Helena Miguel) está ali, o estudo da (Meire Arlinda) está ali e o estudo de vários 

outros elementos que já estudaram português falando em (Angola) e que ela reflete 

uma realidade especifica que é nossa.  Ora se nós temos essa realidade e, às vezes, as 

estatísticas falham, do meu ponto de vista, o que eu estou a dizer, que ao adotarmos o 

português como língua de escolarização e que a única língua de escolarização nós 

estamos a retardar o desenvolvimento do país, porque pra quem não fala português 

que vai pra escola, primeiro você tem que alfabetizar esta pessoa na língua portuguesa, 
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não é? Destruindo a sua cultura que ele foi desenvolvendo e isto tem custos, por isso 

que em (Angola), podes encontrar uma criança de 16 anos, ainda está na quinta classe. 

Por quê? Porque inúmeros problemas dentre eles é reprovação. 

 

Professor, o discente não atinge as competências mínimas para aprovação, por que está 

cheio de vícios da língua materna: 

 

Professor¹: Não. Para além da própria língua portuguesa é uma língua descontínua 

entre a escola e a sociedade. A criança vai pra escola, aprende a suposta língua 

portuguesa que temos que estudar, língua padrão de (Portugal), que nunca 

conseguimos falar eu confesso. Nunca. São poucos os privilegiados que podem 

assumir que falam a língua portuguesa de (Portugal). Nós falamos a língua portuguesa 

de (Angola), não é ensinada na escola é rejeitada. E este é um ponto de 

estrangulamento, porque é rejeitado estudar, reprova, mas não é porque ela não seja 

capaz de dominar os conteúdos, mas porque o instrumento de comunicação que ele 

tem que utilizar em princípio muito debilitado pra ele, ele não consegue se expressar 

perfeitamente em língua portuguesa e ele é punido por causa disto. A criança não pode 

aprovar, porque não domina a língua portuguesa. Portanto este problema é muito sério 

porque ele trás o desenvolvimento, subcarrega os cofres do estado, não é? Porque 

depois as reprovações têm as consequências que elas têm na programação dos 

orçamentos etecetera. Nós ainda até agora, ainda não ganhamos a consciência de que 

devemos adotar políticas que visam um desenvolvimento sustentável.  

E o professor frisa a problemática: 

 

Professor¹: Não é? Mesmo a nível das políticas, os nossos políticos quando falam a 

público para um discurso, por exemplo, o chefe de estado, eu tenho a minha plena 

certeza, não há estatística sobre isso, não fiz estudo sobre isso, mas eu tenho a plena 

consciência de que se percebem apenas 10% dos angolanos que percebem num 

discurso do presidente da república.  

 

Nesse cenário de adversidade, o professor comenta uma experiência positiva : 

 

Professor¹: Nós temos, tivemos a experiência de em 2013, 2012, minto, pela primeira 

vez entoarmos o (Hino Nacional) em línguas nacionais. Em línguas nacionais em 

(Angola) e a partir dali o nosso grupo do coral tornou-se famoso por causa disto, 

tiveram que fazer dicções pra algumas províncias cantarem e recebemos um retorno 

interessante que algumas pessoas que só depois de nós traduzirmos o (Hino Nacional) 

em línguas nacionais é que perceberam o conteúdo do (Hino Nacional). Afinal este 

hino existe e para felicidade nossa mesmo. Nós só cantamos e não percebemos aquilo 

que nós cantamos e nós tivemos que traduzir. Fomos distribuindo nas aldeias, e o 

membros das aldeias diziam “meu (Deus), que lindo”. Vocês não podem cantar tudo 

em uma só língua, não. O lema no nosso departamento é unidade na diversidade. 

Portanto nós podemos fazer o hino pra você cantar sozinho, mas quando nós tivermos 

que cantar (Angola) é um país muito lindo e temos que servir essas línguas todas, 

porque cada uma delas julga um papel fundamental num todo que é (Angola).  

 

Ao longo do percurso exploratório antropológico-linguístico, é fulcral esclarecer ao meu 

coenunciador que a segunda categoria analítica de Hamel (1988ª): posição social, prestígio e 

representação de conflito, possibilitou perpassar e dialogar, de maneira integradora, com as 

outras categorias analíticas de Hamel (1988ª), a saber: estrutura e característica dos espaços 
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discursivos; código oral e código escrito; a aquisição das línguas (ou variedades linguísticas) 

de maior e de menor prestígio; variação dialetal e contato entre as línguas (problemas de 

classificação e a estrutura linguística das variedades de maior e de menor prestígio 

(exclusivamente com relação às variedades de uma mesma língua), com fulcro em compor um 

quadro analítico da política linguística e do planejamento linguístico em Angola de forma 

objetiva e coerente. 

Ademais, o quadro analítico impele-nos a observar o cenário linguístico-cultura como 

um dispositivo que demarca/delimita a identidade do ator social angolano em curso como um 

constructo dialógico, permeado por símbolos (significantes e significados), pelo jogo de 

espelhos, por discursos que engendram um processo de subjetivação do indivíduo com a rubrica 

da clividez. Esse processo permite operalizar, por meio da linguagem, a estrutura psíquica do 

sujeito e, assim, analisar, de forma singular e não de maneira homogênea, as respectivas 

imbricações. 

Graças à relevância da questão da linguagem, da cultura, da identidade e do discurso no 

processo de individuação dos atores sociais, pretende-se, no capítulo IV: Novos caminhos do 

fazer etnológico: Novas possibilidades no contexto do lugar e não lugar do sujeito no 

cenário contemporâneo, apresentar uma proposta de modelo de análise de discurso, com o 

intuito de compreender, na esfera educacional, o processo de individuação dos atores sociais: 

angolano e brasileiro. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVOS CAMINHOS DO FAZER ETNOLÓGICO: NOVAS 

POSSIBILIDADES, NO CONTEXTO DO LUGAR E NÃO LUGAR, 

DO SUJEITO NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 
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4.1 Escola contemporânea da supermodernidade: A transição entre a 

modernidade e a pós-modernidade. 

 

Ser utópico não é apenas ser idealista ou pouco prático, mas também efetuar a 

denúncia e a anunciação. Por isso, o caráter utópico de nossa teoria e prática educativa 

é tão permanente como a educação em si, que para nós, é uma ação cultural. Sua 

tendência para a denúncia e a anunciação não pode se esgotar quando a realidade, hoje 

denunciada, amanhã cede lugar à realidade previamente anunciada na denúncia. 

Quando a educação já não é utópica, isto é, quando já não possui a unidade dramática 

da denúncia e da anunciação, ou o futuro já não significa nada para os homens, ou 

estes têm medo de se arriscar a viver o futuro como superação criativa do presente, 

que já envelheceu. 

No entanto, conforme uma visão autenticamente utópica, a esperança não quer dizer 

cruzar os braços e esperar. A espera só é possível quando, cheios de esperança, 

procuramos alcançar o futuro anunciado que nasce no marco da denúncia por meio da 

ação reflexiva... a esperança utópica é um compromisso cheio de riscos. (PAULO 

FREIRE 1997) 

 

 

O marco da denúncia, oriundo da ação reflexiva, leva-nos a pensar o espaço físico 

escolar, em um primeiro momento, como um lugar antropológico. De acordo com Augé (2012, 

p.55), o lugar antropológico é: 

 

[..] antes de mais nada geométrico. Pode-se estabelecer, com base em três formas 

espaciais simples, que podem ser aplicadas a dispositivos institucionais diferentes e 

que constituem, de certo modo, as formas elementares do espaço social. Em termos 

geométricos, trata-se da linha, da interseção das linhas e do ponto de interseção. 

Concretamente, na geografia que nos é cotidianamente mais familiar, poder-se-ia 

falar, por um lado, em itinerários, eixos ou caminhos que conduzem de um lugar a 

outro e foram traçados pelos homens e, por outro lado, em cruzamentos e praças onde 

os homens se cruzam, se encontram e se reúnem, que desenharam conferindo-lhe, às 

vezes, vastas proporções para satisfazer principalmente, nos mercados, necessidades 

do intercâmbio econômico, e, enfim, centros mais ou menos monumentais, sejam eles 

religiosos ou políticos, construídos por certos homens e que definem, em troca, em 

espaço e fronteiras além das quais outros homens se definem com o outros, em relação 

a outros centros e outros espaços. 

 

Destarte, o espaço físico escolar torna-se em um espaço simbólico, visto que se constitui 

como ponto de interseção que alimenta os eixos, os labirintos onde alunos e professores se 

cruzam, trocam símbolos, linguagens, imagens e códigos por meio de um repertório cultural, 

materializado nos livros didáticos. Tais livros correspondem ao simbolismo político que 

combina as possibilidades da temática individual e da temática coletiva. Augé (2012, p. 60) 

frisa que o simbolismo político “ joga com essas possibilidades para expressar o poder da 

autoridade que unifica e simboliza, na unidade de uma figura soberana, as diversidades internas 

de uma coletividade social”. 
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A instituição escolar, como espaço simbólico, não logrou êxito no processo de acolher, 

unificar e simbolizar, no imaginário cultural dos alunos, as diferenças dentro da igualdade, visto 

que seu processo de inclusão está ancorado na integração passiva e na padronização, 

impossibilitando, assim, a convivência de realidades plurais, multiformes e polifônicas, de 

necessidades distintas as quais enriqueçam/fortaleçam a dinâmica da sala de aula e da 

instituição. A ausência de realidades plurais, segundo Imbernón (2000, p.84), está relacionada 

ao fato de que a escola “ foi criada sob a premissa da não diversidade, tratava-se, então, de uma 

linha prioritária dos Estados para a generalização do ensino para toda a população de uma 

determinada idade”. 

Esse cenário de generalização e de padronização, no século XXI, engendra um mal-

estar, levando-nos a um momento de crise que remete “ao velho que está agonizando ou morto, 

e ao novo que ainda não acabou de nascer. Momento, portanto, de incerteza (a morte do velho 

também aniquila as já velhas certezas) e de fragmentação (o vigente está em pedaços e não se 

sabe como recompô-lo” (RIGAL 2000, p.170).  

Nesse percurso de recomposição do cenário educacional, Rigal (2000, p. 170) propõe 

discutir a educação e a escola por meio de três eixos: 

 

a) preocupação ética: refletir sobre a classe que se quer chegar a ser e a sociedade 

em que se quer viver, bem como a classe de vida que se quer que ocorra nela; 

 

b) preocupação política: relacionar permanentemente a questão da educação com a 

questão da construção, apropriação, legitimação e distribuição do poder na sociedade, 

bem como a construção de estruturas de poder que estabelecem relações de dominação 

e de subalternidade e 

 

c) preocupação epistemológica: elaborar um pensamento de ruptura e superação do 

dado, coerente com a busca ética de gerar pensamento crítico que situe o 

conhecimento como momento dialético da práxis. Preocupação em compreender a 

realidade (para dar-lhe sentido) a fim de poder encarar a sua transformação. 

Concepção (e isto não é desdenhável, nem meramente complementar) que atribui à 

ação do homem um importante peso na construção da história, entendida como 

presente modificado. 

  

Tendo como base esses três eixos, observa-se que a escola na modernidade é espelho de 

um projeto nação que visava à formação de competências e habilidades do cidadão para 

acompanhar o ritmo do progresso social. Ademais, a escola moderna, por meio dos discursos e 

dos rituais democratizadores, tinha como objetivo a formação de cidadão quase abstrato que, 

nas palavras de Rigal (2000, p. 176), supunha um: 
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[..] “forçamento” que negava a existência das fortes diferenças culturais e econômicas. 

A tentativa de “integrar” à sociedade emergente, para que se pensasse e a pensassem 

como totalidade harmônica, fez com que fossem tratados como sujeitos indistintos o 

camponês, o habitante da cidade, o nativo, o estrangeiro, o católico e o protestante. 

Integração e igualação eram impostas quase autoritariamente. 

 

A autora ressalta que: 

 

Tentava-se instalar, por meio da escola, uma lógica, um sistema de representações, 

um conjunto de hábitos cujo caráter pretensamente universal outorgava à instituição 

escolar a possibilidade de legitimar só uma bagagem cultural e deslegitimar outras. O 

popular, com seus saberes, suas crenças e seus pressupostos sobre o mundo, não 

aparecia no horizonte escolar. A partir do poder que conferia aos governantes a posse 

da “razão”, julgava-se sobre o verdadeiro e sobre o falso, com a ilusão de impedir o 

crescimento de culturas que se achavam distanciadas dessa lógica e na tentativa de 

padronizar os sujeitos que transitavam pela instituição escolar – exigência necessária 

para o modelo de desenvolvimento que marcou a época. (RIGAL 2000, p.176) 

 

Sendo assim, o projeto da construção de uma escola moderna configurou um ponto de 

interseção cujos componentes cultural, ideológico e político apresentavam a rubrica da 

homogeneidade, visto que houve uma diferenciação entre os saberes e os valores culturais. Esse 

processo de diferenciação é decorrente da dicotomia: civilização ou barbárie, onde o patrimônio 

cultural dos setores populares era desestimado como produto valioso. 

Por outro lado, a pós-modernidade propicia, segundo Lyotard (1979), o 

desaparecimento dos metarrelatos da modernidade - bases da escola moderna -, em virtude de 

um contexto histórico que valora a fragmentação e a hibridação das identidades. O novo 

discurso da escola pós-moderna vem de encontro ao discurso da escola moderna, em outras 

palavras, constitui um contradiscurso que, de acordo Rigal (2000, p. 177): 

 Expressa que os resultados estão nas antípodas do profetizado pelos discursos 

da modernidade. 

 Sujeito sem consciência autônoma (consumidores passivos, em vez de 

cidadãos ativos 

 Sociedade crescentemente injusta. 

 Progresso tecnoindustrial que acentua as diferenças materiais e as diferenças 

no acesso aos bens produzidos por esse progresso. 

 Fragmentação extremada consciência e da experiência do homem pelas lógicas 

tecno-urbano-maciço-consumista. 

 Cinismo e ética da instrumentalidade e da aparência; algo como ciência e 

estética sem ética. 

 Instala-se como uma “destruição” (unmaking) da totalidade. Daí sua 

preocupação epistemológica com os fragmentos e as diferenças. 

 

A preocupação epistemológica com os fragmentos e as diferenças levam-nos a perceber 

que a escola, como lugar antropológico, ao longo do tempo, foi perdendo o caráter simbólico, 

o qual estabelecia conexões de caráter identitário, relacional e histórico com os membros que 

se circunscreviam no espaço escolar. A perda dessas conexões torna a escola, no século XXI, 
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um não lugar que, nas palavras de Augé (2012, p. 73), corresponde a “espaços que não são em 

si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade baudelairiana, não integram os 

lugares antigos: estes, repertoriados classificados e promovidos a ‘lugares de memória’, 

ocupam aí um lugar circunscrito e específico”. Logo, o não lugar evoca a sociedade do 

espetáculo, com a finalidade de passar o tempo, oferecer produtos - que devem ser consumidos 

rapidamente, igualar todos e não criar vínculos, já que a educação e a instituição escolar, 

segundo Silva (2012, p.354): 

 

[..] parecem estar deslocadas na fluência que a sociedade contemporânea adquiriu 

nesses últimos tempos. Aparentemente o espaço que foi reservado à escola na 

contemporaneidade remete à leveza, flexibilidade, impessoalidade, rapidez, ou seja, 

elementos que caracterizam um não lugar.   

 

Na sala de aula, observa-se (graças às três categorias que caracterizam o cenário da 

supermodernidade: superabundância factual, espacial e da individualização) que o professor 

deixa de ser o mediador do saber para tornar-se um “showman” para atrair a atenção 

despretensiosa de um aluno que se debruça de corpo e alma aos encantos da tecnologia portátil: 

smartphone, iPod, notebook etc. Nesse cenário, a sala de aula torna-se um espaço de 

impessoalidade, onde o aluno é reconhecido pelo número de sua identidade estudantil que lhe 

permite acesso aos espaços públicos da instituição escolar: biblioteca, secretaria, lanchonete, 

sala dos professores. O professor torna-se um mero reprodutor de conteúdos e é visto como um 

prestador de serviços na relação de consumo que se circunscreve em sala de aula – espaço para 

circulação de pessoas, consumo e comunicação. 

A respeito desse novo cenário de sala de aula, Silva et al (2012, pp. 353/354) ponderam 

que: 

[..] no clarear do século XXI, algumas organizações escolares seguindo o fluxo da 

liquidificação, autoconsumação, do autoflagelo, da subserviência ao neoliberalismo. 

Claro que nem todas as organizações escolares estão nessa torrente; porém, olhando 

mais atentamente notamos o início do surgimento de supostas organizações escolares, 

que mais se assemelham a shopping centers e uma educação que começa a transitar e 

a acomodar-se por redes virtuais.  

 

Os autores pontuam que as instituições escolares estimulam: 

 

[..] a corrida pelas qualificações, pelos diplomas e pelos certificados, porque, quanto 

maiores as qualificações educacionais, maiores serão as possibilidades de acesso aos 

melhores empregos no mercado de trabalho. Esses são os mitos ideológicos sobre o 

qual repousa, em grande parte, o funcionamento das sociedades de consumo, sendo 

que sua manutenção exerce um papel importante na regulação permanente. Se esses 

mitos desaparecerem, não somente estará comprometida a sobrevivência da ordem 

econômica, construída sobre a coprodução de bens e de demandas, mas, também, a da 

ordem política, construída sobre o Estado-nação, no qual os estudantes são 



200 
 
 

 
 

consumidores/alunos aos quais se ensina a adaptar os seus desejos aos valores 

comercializáveis, sem que, nesse circuito de progresso eterno, isso jamais conduza a 

uma postura crítica. (SILVA et al 2012, p. 345)   

 

É essencial esclarecer ao leitor que não há uma dicotomia entre lugar e não lugar, uma 

vez que ambos se misturam, interpenetram-se dependendo das práticas sociais que se 

estabelecem (espaço vivido). Augé (2012, p. 80) elucida-nos essa interpenetração do lugar e 

não lugar, ao explicar que: 

 

O espaço como prática dos lugares e não lugar procede na verdade, de um duplo 

deslocamento: do viajante, é claro, mas também, paralelamente, das paisagens, das 

quais ele nunca tem senão visões parciais, “instantâneos”, somados confusamente em 

sua memória e, literalmente, recompostos no relato que ele faz delas ou no 

encadeamento dos slides com os quais, na volta, ele impõe o comentário a seu círculo. 

 

O autor esclarece que: 

 

[..] se chamarmos de “espaço” à prática dos lugares que define especificamente a 

viagem, ainda é preciso acrescentar que existem espaços onde o indivíduo se 

experimenta como espectador, sem que a natureza do espetáculo lhe importe 

realmente. Como se a posição do espectador constituísse o essencial do espetáculo, 

como se, definitivamente, o espectador, em posição de espectador, fosse para si 

mesmo seu próprio espetáculo. Muitos prospectos turísticos sugerem um tal desvio, 

um tal giro do olhar, propondo por antecipação ao amador de viagens a imagem de 

rostos curiosos ou contemplativos, solitários e reunidos, que escrutam o infinito do 

oceano, a cadeia circular de montanhas nevadas ou a linha de fuga de um horizonte 

urbano repleto de arranha-céus: sua imagem, em suma, sua imagem antecipada, que 

só fala dele, mas porta um outro nome (Taiti, o Alpe de Huez, Nova York. O espaço 

do viajante seria, assim, o arquétipo do não lugar. (AUGÈ 2012, pp. 80/81) 

 

 

Transpondo esse exemplo para a sala de aula, o aluno pode se tornar, na sociedade 

supermoderna, um espectador que compõe, em um primeiro momento, de maneira parcial os 

relatos/disciplinas, apreendidos nos programas escolares, para posteriormente, ao evocar suas 

memórias, recompor um quadro de maneira que ultrapasse a homogeneização do caráter 

identitário, relacional e histórico do repertório dos livros didáticos, com o propósito de acolher 

a diferença dentro da igualdade. Por outro lado, o aluno pode-se tornar o arquétipo do não lugar, 

ao se tornar o centro do espetáculo da sociedade do consumo, ou seja, o aluno 

consumidor/cliente que desreferencializa o seu olhar, tornando-se impessoal, contemplativo e 

sem questionamentos acerca do repertório cultural e ideológico que lhe é transmitido em sala 

de aula. 

Nesse cenário discursivo a respeito da escola da supermodernidade, o coenunciador 

pôde perceber, ao longo do subitem I, que a escola da modernidade vivencia um período de 

crise e instabilidade na sociedade contemporânea.  Rigal (2000, pp.177/178) pondera que a crise 

da escola moderna se manifesta: 
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Crise por sua falência na constituição de sujeitos políticos. 

 

Crise pela liquefação de seu monopólio cultural: a escola moderna propunha-se 

ocupar um lugar exclusivo, quase monopólico, de socialização secundária, para 

formar, submeter e integrar socialmente. A época presente está marcada por uma 

profunda reestruturação cultural em meio à qual a escola perdeu essa centralidade que 

como o sistema nacional de ensino, deteve desde o século passado. O mundo da 

cultural atual eclipsou os tradicionais fatores de socialização: família e escola. Ambas 

se encontram desafiados pela multimídia. Desafio não só de um novo ator, mas 

também de um novo veículo de transmissão cultural: a imagem. Sua presença 

absolutizante universaliza-se de tal modo, que assistimos ao surgimento de uma nova 

ordem simbólica “caracterizada por um grande consumo de signos e imagens, mas 

antes de nada, encontramo-nos diante de uma profunda semiotização da vida 

cotidiana. (MEJÍA, 1995) A multimídia desloca e interpela a escola; além disso, a 

imagem põe em questão o sentido e o próprio valor da escrita e seu monopólio na 

transmissão de universos culturais. A palavra escrita foi historicamente o brasão 

distintivo da escola moderna. E a escola atual parece não ter encontrado ainda a via 

institucional para articular palavra e imagem nas propostas pedagógicas. 

 

Crise por dificuldades de reconversão diante da dinâmica da produção científica 

e tecnológica. Hoje, existe uma coincidência generalizada em atribuir ao 

conhecimento (e ao conhecimento cientifico e tecnológico) um papel central como 

fator produtivo (CORAGGIO 1992). A escola é, então, desafiada a acompanhar essa 

situação, a compatibilizar-se com os processos de transformação produtiva com alta 

incorporação de componentes científicos e tecnológicos. Na busca dessa matiz, os 

sistemas educativos surgem atrasados. Parece não haver possibilidade objetiva de 

adequar-se ao vertiginoso ritmo do desenvolvimento científico e tecnológico e ao 

desafio que este impõe às construções curriculares e à formação docente. Por fim, a 

velocidade da mudança científica e tecnológica e a enorme quantidade de informação 

gerada por elas que é preciso processar questionam a ênfase que a escola da 

modernidade atribuía aos processos de instrução e transmissão. 

 

A crise da precariedade e da deterioração da escola. 

 

 

Sendo cônscio do papel da educação, da transição entre a escola moderna e a pós-

moderna e de suas imbricações no processo de individuação do discente na era da 

supermodernidade. Será apresentada, ao meu coenunciador, uma proposta de modelo de análise 

do discurso, ancorado em uma perspectiva transdisciplinar, com a finalidade de descortinar - 

na materialidade linguística (os textos) produzida pelos alunos-, os arquétipos, os mitos, o papel 

da língua na configuração da identidade “nacional” e a influência do repertório cultural, 

ideológico e político dos livros didáticos de História no cenário educacional, o qual carrega a 

rubrica da supermodernidade, da ubiquidade e da desferencialização do olhar do discente.    

 

 

 

 

 

 



202 
 
 

 
 

4.2 Proposta de modelo de Análise do Discurso  

 

Texto pode ser visto como uma forma de capital cultural, como uma realização de um 

poderoso ato de fala, como um modo de naturalizar e vulgarizar realidades sociais, 

como um instrumento de autoridade, e como o meio (e a medida) da disputa política. 

(HANKS 2008, p.22) 

 

Para compreender o processo de construção desse capital cultural é mister ter 

conhecimento de que o texto é oriundo de fenômeno linguageiro que configura por meio de um 

duplo movimento: exocêntrico e endocêntrico.  Charaudeau (2008, p.27) elucida que: 

 
O movimento exocêntrico é movido por uma força centrífuga que obriga todo ato de 

linguagem (e, portanto, todo signo) a se significar em uma intertextualidade que é 

como um jogo de interpelações realizado entre os signos, no âmbito de uma 

contextualização que ultrapassa – amplamente – seu contexto explícito. A esse 

movimento corresponde à atividade serial que garante a produção da significação. 

 

O movimento endocêntrico é movido por uma força centrípeta que obriga o ato de 

linguagem (e, logo, os signos que o compõem) a ter significado, ao mesmo tempo, em 

um ato de designação da referência (no qual o signo se esgota em uma função de troca) 

e em um ato de simbolização; nesse ato o signo se instala dentro de uma rede de 

relações com outros signos (rede comandada pela atividade serial) e se constitui como 

valor de diferença. Corresponde a esse movimento a atividade estrutural que garante 

a construção de sentido da simbolização referencial. 

 

Sendo assim, esse duplo movimento define, de maneira clara, a linguagem como um 

fenômeno de embate sob o duplo aspecto: explícito incompleto (endocêntrico) que, segundo 

Charaudeau (2008, p.27), “ se apresenta na interpretação como uma superfície lacunar repleta 

de espaços vazios de sentidos”; implícito (exocêntrico) determinará, em virtude das condições 

de produção/interpretação da linguagem, a significação do fenômeno linguageiro. Conforme 

Charaudeu (2008, p.25), a significação “trata-se de atribuir a cada frase uma significação tal 

que possamos, a partir dessa significação, prever o sentido que terá seu enunciado nesta ou 

naquela situação de emprego” e enfatiza que esta terminologia possibilita compreender as 

“representações que a sociedade constrói para si a respeito da sua linguagem e da sua cultura”.  

Acerca da linguagem e de sua significação na prática social e cultural, Charaudeau 

(2008, p.35) ressalta que é: 

 

[..] portadora de uma dimensão implícita construída por uma atividade serial que 

contribui para a produção de uma determinada especificidade de sentido: a 

significação. Sabemos também que essa significação não é uma operação de adição 

entre signos que teriam, cada um isoladamente, um valor autônomo. Ao contrário, a 

significação é uma manifestação linguageira que combina signos em função de uma 

intertextualidade particular e que depende de circunstâncias de discurso particulares. 
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Portanto, observa-se que, no processo de compreensão das representações culturais, a 

significação de um ato de linguagem não corresponde a uma totalidade autônoma, visto que 

depende do constructo social, ancorado nos mitos e nos arquétipos que perfilam o inconsciente 

coletivo e o imaginário cultural. Além disso, há a dependência de filtros de saberes, de valores 

culturais, ideológicos e idiossincráticos que perpassam o processo de coconstituição das 

representações culturais tanto do ponto de vista do enunciador, como também do ponto de vista 

do sujeito interpretante. 

Esse cenário demonstra-nos que o sujeito está diante de vários signos, uma vez que são 

encontrados, na era da supermodernidade, um excesso de imagens, de textos, de símbolos que 

o cercam tanto no processo de simbolização referencial, quanto de significação. A respeito da 

multiplicidade de significação, Charaudeau (2008, p. 35) comenta que: 

 

Essas constantes de sentido se constroem em razão do emprego de palavras em 

contextos semelhantes e em contextos diferentes. Empregos múltiplos, que vem 

depositar sedimentos de sentido, cujo conhecimento é formador de um certo saber 

metacultural sobre os signos, saber este os integra em uma taxinomia geral, que não é 

dissociada de uma prática social determinada. 

 

Deve-se ponderar que o saber metacultural acerca dos signos manifesta-se em um 

campo que, de acordo com Hanks (2008, p.43), é: 

 

[..]uma forma de organização social que apresenta dois aspectos centrais: (a) uma 

configuração de papeis sociais, de posições dos agentes e de estruturas às quais estas 

posições se ajustam; (b) o processo histórico no interior do qual estas posições são 

efetivamente assumidas, ocupadas pelos agentes (individuais e coletivos). 

 

Sendo assim, o campo pode ser descrito como um fenômeno social que nos impele a dar 

atenção, no momento de análise, ao espaço de posições, ao processo histórico, aos valores em 

jogo/embate, aos percursos trilhados dos sujeitos e ao habitus, assumido pelo engajamento no 

campo. É essencial elucidar ao leitor que esse sujeito, que se encontra no campo, é heterogêneo, 

clivado, dividido, em virtude de um discurso com a rubrica da heterogeneidade. Este discurso 

focaliza que o sujeito perde sua centralidade, deixando de ser o senhor de si, uma vez que o 

desconhecido – o Outro/o inconsciente – passa a fazer parte de sua identidade. Tal sujeito, nas 

palavras de Mussalim (2003, p. 134), é “um sujeito descentrado, que se define agora como 

sendo a relação entre o EU e o Outro. 

Comparando o termo campo ao termo contexto, Hanks (2008, pp. 45/46) esclarece que 

o campo: 

[..] é relativamente delimitado, não por paredes ou por barreiras naturais, mas por 

restrições sobre quem pode se engajar em que posições. Essa delimitação é ilustrada 
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nos ambientes institucionais pelos certificados, pelo treinamento especializado, pela 

seleção competitiva, pelas exclusões ou inclusões de classe e pelos recursos 

econômicos ou simbólicos. A ideia não é a de que qualquer campo tenha um limite 

discreto e admitido a seu redor, mas de que o acesso a ele seja sempre diferenciado e 

seletivo. Portanto, o valor dos recursos para o treinamento de cientistas, a 

exclusividade de escolas e empresas de elite, o treinamento religioso e as disciplinas 

das religiões organizadas e as restrições de acesso às mídias na política são todos 

mecanismos de delimitação que auxiliam na definição dos campos em que estes 

operam. Embora, o contexto discursivo, como geralmente entendido, seja o entorno 

de um enunciado ou de uma forma, o campo em suas fronteiras não supõe qualquer 

ato discursivo em seu centro. Ele existe independente e à parte de qualquer enunciado 

ou engajamento específico e é, neste sentido, objetivo. 

 

A independência do campo em detrimento do enunciado possibilita ao analista do 

discurso estabelecer uma relação de similaridade de organização, denominada por Bordieu de 

homologia, aos modos de organização do discurso. Hanks (2008, p. 46) explica-nos essa relação 

de homologia com o seguinte exemplo: 

 

Há homologias entre os campos literário e artístico, nos quais a avaliação e o consumo  

de gêneros são diferenciados, mas sob formas que se assemelham. Da mesma forma, 

o acesso ao capital e ao lazer é diferenciado no campo econômico. O artista ‘outsider’ 

está para o campo da produção artística como os pobres estão para o campo da 

economia, porque ambos permanecem em uma relação de exclusão marginal. 

(BORDIEU, 1993) 

 

E o autor pondera que o pensamento relacional aponta: 

 

[..] para uma comparação entre diferentes campos em termos de suas posições, suas 

tomadas de posição, distribuição de valores e de recursos, habitus e assim por diante. 

Um estudo como foco na língua poderia comparar os campos em termos de seus 

recursos discursivos, os tipos de efeitos que produzem quando colocados em uso, os 

tipos de estratégias que os produtores (falantes) perseguem e os fins que alcançam. 

(HANKS 2008, p. 46) 

 

Além das similaridades topológicas, os campos, segundo Hanks (2008, p. 47), “ podem 

ser concretamente articulados no que podemos chamar de relações de 

incorporação/encaixamento (embedded relations)”. O autor elucida esta relação de 

incorporação com o seguinte exemplo, a saber: 

 

[..] o campo de produção literária está incorporado ao campo do poder, o qual se 

encontra, por sua vez, incorporado ao campo das relações de classe (BORDIEU, 

1993;38;319). Há aqui mais do que homologia em jogo, haja vista que o campo 

incorporado (embedded field) é, em certo sentido, organizado pelo(s) campo(s) 

incorporadore(s). Um campo baseado em, contido por, ou restrito a outro campo é, 

em certa medida, não autônomo, ao passo que aquele cujos elementos organizacionais 

são específicos a si mesmo, é autônomo. Por exemplo, um departamento acadêmico 

em uma universidade pública nos EUA dos dias atuais pode ser visto como um campo 

incorporado no interior de campos mais amplos da disciplina, da instituição, da 

educação superior e de outras fontes de financiamento de pesquisa. Na medida em que 

o campo departamental é organizado pelos mandatos destes outros campos, ele não é 
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autônomo, ao passo que será autônomo na medida em que possuir seus próprios 

princípios de funcionamento  

 

A questão da autonomia e não autonomia leva-nos a discutir e compreender o papel dos 

interlocutores no jogo que constitui o cenário da homologia em um determinado campo, visto 

que o ato de comunicação não é resultado de uma mera produção de uma mensagem que um 

emissor envia a um receptor. Nesse ato de comunicação, o ato de linguagem deve, segundo 

Charaudeau (2008, p. 44), “ser visto como um encontro dialético” o qual se “fundamenta em 

uma atividade metalinguística de elucidação dos sujeitos da linguagem”. Esse encontro está 

dividido, de acordo com Charaudeau (2008), em dois processos, a saber: processo de Produção, 

constituído por um EU e dirigido a um TU-destinatário; processo de Interpretação, por um TU-

interpretante que configura uma imagem EU do locutor. 

O TU-destinatário é configurado pelo EU como destinatário ideal, condizente e 

adequado ao seu ato de enunciação. O EU tem sobre o TU-destinatário total domínio, já que “o 

coloca em um lugar onde supõe que sua intenção de fala será totalmente transparente para TU-

destinatário”. Por outro lado, o TU-interpretante é um ser que atua fora do ato de enunciação 

produzido pelo EU. Isso não representa que o TU-interpretante não intervenha no ato de 

linguagem, visto que o ato de linguagem, nas palavras de Charaudeau (2008, p.46), “é uma 

totalidade que engloba os processos de produção e de interpretação. O autor frisa que o Tu-

interpretante é: 

[..] o sujeito responsável pelo processo de interpretação que escapa, devido a sua 

posição, do domínio do Eu. Assim sendo, se supomos que o TUd está em relação de 

transparência com a intencionalidade do EU, o TUi, ao contrário, se encontra em uma 

relação de opacidade com essa intencionalidade, já que não é uma criatura do EU. O 

Tu-interpretante só depende dele mesmo e se institui no instante exato em que opera 

um processo de interpretação. 

 

A respeito do EU no processo de interlocução, pode-se asseverar que há dois sujeitos: o 

sujeito enunciador (EUe) e o sujeito comunicante (EUc).  Esse desdobramento do lugar do EU 

impele-nos a ponderar que somente o sujeito configurado pelo TU-interpretante é esse EU que 

será denominado de sujeito Enunciador (EUe) e o EUe que se contrapõe ao EU produtor de fala 

será chamado de EUc. Charaudeau (2008, pp.51/52) esclarece que: 

 

O EUe (sujeito Enunciador) é um sujeito da fala (como o TUd) realizado e instituído 

na fala. O EU é responsável por um certo efeito de discurso produzido sobre o 

Interpretante. Porém, com esse efeito de discurso depende igualmente do que é o TUi, 

é o TUi que, em compensação, constrói (para si) uma certa imagem do EUe. Assim, 

o EUe é sempre uma imagem de fala que oculta em maior ou menor grau o EUc. 

O EUc (sujeito comunicante) é um sujeito agente (como o TUi), localizado na esfera 

externa do ato de linguagem, mas, responsável por sua organização. O EUc é o 

iniciador responsável pelo ato de produção e é a relação EUc-EUe que produz um 
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certo efeito pragmático sobre o Interpretante. O EUc é sempre considerado como uma 

testemunha do real, mas, dentro desse “real69”, depende do conhecimento que o TUi 

tem sobre ele. 

 

Por conseguinte, pode-se depreender que todo o ato de linguagem é oriundo de um 

jogo/embate entre o implícito (campo exocêntrico) e o e explicito (campo endocêntrico). Desse 

jogo/embate entre os dois campos vai nascer, de acordo com Charaudeau (2008, p.52), 

“circunstâncias de discurso especificas, vai se realizar no ponto de encontro dos processos de 

produção e de interpretação “ e ressalta que “será encenado por duas entidades, desdobradas 

em sujeito de fala e sujeito agente”, isto é, EUc/EUe e TUd/TUi, os quatro sujeitos do ato de 

linguagem.  

O ato de linguagem e os sujeitos seguem representados no seguinte esquema abaixo: 

  

 
Fonte: Charaudeau (2008, p.52) 

                                                           
69 Não conferimos a real um valor absoluto. Não consideramos que haja em algum lugar uma realidade fixa, indiferente à linguagem e mais 
verdadeira que ela. Conferimos a real um valor de estatuto imaginado pelo homem. Trata-se muito mais de como se a realidade verdadeira 

exterior à linguagem existisse. 
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Graças a esse desdobramento, observa-se que o ato de linguagem, em sua totalidade, 

compõe-se, conforme Charaudeau (2008, p.53), de dois circuitos de produção: 

 

O circuito da fala configurada (espaço interno) no interior do qual se encontram 

seres de fala, que são instituídos como imagem de sujeito enunciador (EUe) e de 

sujeito destinatário (TUd), oriundos de um saber intimamente ligado às representações 

linguageiras das práticas sociais; 

O circuito externo à fala configurada (espaço externo) onde se encontram os seres 

agentes que são instituídos como imagem de sujeito comunicante (EUc) e de sujeito 

interpretante (TUi), conforme um saber ligado ao conhecimento da organização do 

“real” que sobredetermina esses sujeitos. 

 

O modelo de análise de discurso, desenvolvido por Charaudeau (2008), fornece-nos 

diretrizes para ampliá-lo a fim de reaplicá-lo, não para estabelecer um processo interpretativo 

perfeito e racional dos jogos discursivos que nos cercam diariamente, mas para se tornar um 

investigador o honesto o suficiente de que há necessidade não só de ser interpretativo, como 

também adequar os procedimentos, as técnicas, o arcabouço teórico desenvolvido por outros 

autores (HANKS 2008; CHARAUDEAU 2008) em uma perspectiva transdisciplinar. 

A adequação desses procedimentos ou técnicas, em uma perspectiva transdisciplinar, 

possibilita abarcar a complexidade da supermodernidade: diversidade, ambiguidade, ordem, 

desordem e a imagem dos quatro sujeitos do ato de linguagem:  EUc/EUe e TUd/TUi, que se 

configuram e reconfiguram em cenário da rubrica do lugar e do não lugar. 

 Ciente de que essa complexidade exerce uma influência no processo de individuação 

do sujeito e no processo de composição de sua figura discursiva (identidade), será apresentada, 

ao coenunciador, uma proposta de modelo de análise de discurso para compreender o universo 

do discente na supermodernidade. 

O modelo está estruturado nas seguintes categorias: (1) campo autônomo; (2) campo 

não autônomo; (3) inconsciente coletivo; (4) inconsciente individual; (5) tempo; (6) mundo da 

cognição/simbolização; (7) mundo da figurativização/Significação; (8) os quatro sujeitos do ato 

da linguagem (EUe/EUc e TUd/TUi; (9) saberes linguísticos; (10) memória coletiva e 

discursiva; (11) arquétipos e (12) mitos.  

Para que o coenunciador possa compreender a proposta de modelo de Analise de 

Discurso para fins de um percurso etnológico. Será apresentada, de maneira didática, a 

finalidade de cada categoria e sua associação com os dois mundos que denomino nesse modelo: 

mundo da cognição/simbolização e mundo figurativo/significação. Ambos os mundos 

configuram e reconfiguram-se por meio do inconsciente coletivo que, segundo Jung 

(1978ª;1978b), representa o substrato inconsciente mais profundo o qual é comum a todos os 
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indivíduos, em outras palavras, é o local onde os sujeitos têm todas as imagens e os conteúdos 

de caráter universal que perfilam a sua existência: nascimento, crescimento, maturidade e 

velhice.  

Tais imagens e conteúdos constituem um arquétipo que, nas palavras de Magalhães 

(1984, p. 141), “não é uma imagem ou ideia nata, mas antes uma possibilidade herdada, uma 

matriz onde configurações análogas ou semelhantes tomam forma”.  A autora enfatiza que “o 

arquétipo é uma virtualidade que toma forma, traduzindo-se em imagens, a partir da interação 

com o ambiente, ou seja, ao ser preenchida por materiais da realidade”.  Silveira (1971 apud 

MAGALHÃES 1984, p.141) comenta que a noção de arquétipo nos possibilita a evidenciar a: 

 

[..] a existência de uma base psíquica comum a todos os humanos, permite 

compreender por que lugares e épocas distantes aparecem temas idênticos, nos contos 

de fadas, nos mitos, nos dogmas e ritos das religiões, nas artes, na filosofia, na 

filosofia, nas produções do inconsciente de modo geral. 

 

É relevante pontuar que, em toda dimensão coletiva, há sempre algo de singular e algo 

de arquetípico, isto é, toda dimensão de caráter singular desenvolve-se a partir da dimensão 

coletiva, arquetípica. Essa dimensão singular é denominada o inconsciente individual que nos 

possibilita compreender a singularidade de cada sujeito em suas práticas diárias. Como 

exemplo, pode-se citar a relação de um aluno com seu professor que estará sempre determinada 

pelo campo de ação do arquétipo do professor, assim como pela realidade individual e particular 

daquele aluno com aquele professor.  

Esse exemplo elucida, ao leitor, que o substrato da psique, de acordo com Jung (1982), 

está baseado em dados empíricos e na alta probabilidade de que semelhança geral dos processos 

psíquicos, em todos os sujeitos, deve ser baseado em um princípio geral e impessoal 

(inconsciente coletivo), assim como, em um instinto que se manifesta no sujeito é apenas uma 

manifestação de caráter parcial de um substrato instintivo de caráter comum a todos os 

indivíduos (inconsciente pessoal). 

 Os arquétipos, nesse cenário, materializam-se na consciência do sujeito sob a forma de 

símbolos que correspondem à linguagem do inconsciente. Magalhães (1984, p.135) frisa que 

os símbolos são multideterminados e contêm inúmeros significados, possuindo, portanto, a 

capacidade de estimular a consciência a desenvolver novos significados a partir deles”. Lacan 

compartilha juntamente com Jung (1978) do pressuposto de que o inconsciente se organiza por 

meio da linguagem, constituindo, assim, uma cadeia de significantes que se entrelaçam e 

interferem no discurso efetivo, “como se houvesse sempre, sob as palavras, outras palavras, 
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como se o discurso fosse sempre atravessado pelo discurso do outro, do inconsciente” 

(MUSSALIM 2003, p. 107).  

Deve-se pontuar, ao leitor, que o inconsciente apresenta uma estrutura discursiva que 

perpassa o inconsciente coletivo (dimensão coletivo impessoal, geral), o inconsciente pessoal 

(dimensão singular do coletivo) até sua figurativização por meio dos símbolos que, de acordo 

com Peirce (2012, pp. 54/55), são “um signo que se refere ao objeto que denota em virtude de 

uma lei, normalmente uma associação de ideias gerais que opera no sentido com que o símbolo 

seja interpretado como se referindo àquele objeto”, ou seja, os símbolos são um signo que: 

 

[..] conecta com seu objeto por intermédio da convenção de que ele será assim 

entendido ou, ainda, por meio de um instinto ou ato intelectual que o toma como 

representando seu objeto, sem que qualquer ação necessariamente ocorra para 

estabelecer uma conexão factual entre signo e o objeto. (CP 2, 308 apud 

SANTAELLA 2011, p.133) 

 

Lacan demonstra-nos que dentro da estrutura da linguagem do inconsciente tanto o 

sujeito enunciador quanto o sujeito comunicante estão inseridos na estrutura, visto que o 

EUe/EUc é definido por meio da palavra do Outro (TUd/TUi), isto é, um significante do Outro. 

Entretanto, por ser um sujeito enunciador clivado entre o consciente e o inconsciente inscreve-

se na estrutura – constituídas por relações binárias entre os seus elementos -, como uma 

descontinuidade, já que vem à tona, no ínterim existente entre os dois significantes, o discurso 

e as palavras. Lacan ressalta que não há uma simetria entre os interlocutores (EUe/EUc e 

TUd/TUi), uma vez que o Outro ocupa uma posição dominante em detrimento do EUe/EUc. 

Segundo Mussalim (2003, p.109), nessa estrutura, existe uma ordem anterior e exterior ao 

EUe/EUc, “em relação a qual o sujeito se define, ganha identidade”. 

Considerando os quatros sujeitos do ato da linguagem: EUc/EUe e TUd/TUi, como seres 

clivados e heterogêneos, no entanto, estruturados a partir da linguagem. Esses sujeitos 

fornecem-nos dispositivos para constituir um modelo de Análise do Discurso condizentes com 

os interesses centrais deste estudo de doutoramento: o de compreender os textos – materialidade 

linguística- como produtos de um trabalho ideológico não consciente.  Sendo assim, os quatros 

agentes do ato de linguagem não decidem acerca dos sentidos e das possibilidades enunciativas 

de seu discurso, no entanto, “ocupa um lugar social e partir dela enuncia, sempre inserido no 

processo histórico que lhe permite determinados inserções e não outras”. (MUSSALIM 2003, 

p.110) 

É fulcral pontuar, ao leitor, que esse processo histórico é perfilado pela memória dos 

indivíduos, a qual está condicionada tanto a dimensão geral e impessoal (inconsciente coletiva), 
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como também a dimensão singular e parcial (inconsciente pessoal). Nos dizeres de Halbawachs 

(1990, pp. 36/37): 

[..] só temos capacidade de nos lembrar quando nos colocamos no ponto de vista de 

um ou mais grupos e de nos situar novamente em uma ou mais corrente do pensamento 

coletivo/../ É por isso que quando um homem entra em sua casa sem estar 

acompanhado de alguém, sem dúvida, durante algum tempo esteve só, segundo a 

linguagem comum. Mas lá não esteve só senão na aparência, posto que, mesmo que 

nesse intervalo, seus pensamentos e seus atos se explicam pela sua natureza de ser 

social, e que nenhum instante deixou de estar confinado dentro de alguma sociedade. 

 

  Retomando a questão do lugar social do sujeito que enuncia, é necessário observar que 

a posição de cada um dos quatros agentes do ato da linguagem - EUe, EUc, TUd, TUi-, depende 

de seu posicionamento no campo cujas fronteiras, de acordo com Hanks (2008, pp.45/46), “não 

supõem qualquer ato discursivo em seu centro. Ele existe independente e à parte de qualquer 

enunciado ou engajamento específico e, neste sentido objetivo”. Essa noção de campo permite, 

nesta proposta de modelo de Análise de Discurso, estabelecer uma relação de homologia entre 

o campo educacional e processo individuação dos discentes. Essa relação será descortinada por 

meio dos modos de organização do discurso: narrativo, descritivo e argumentativo, os quais 

possibilitarão compreender a heterogeneidade enunciativa constitutiva. 

A heterogeneidade constitutiva corresponde, de acordo com Authier-Revuz (1990, p. 

32), “ ao processo de constituição de um discurso” que se constrói com a onipresença do Outro, 

visto que o EUe/EUc é inconcebível fora das relações intersubjetivas que ligam um ao outro: 

“só me torno consciente de mim mesmo, revelando-me para o outro, através do outro e com a 

ajuda do outro” (BAKHTIN apud BRANDÃO 1998).  

Nesse processo Authier-Revuz (1990, p.32) comenta que: 

 

Sempre, sob nossas palavras, “outras palavras” são ditas: é a estrutura material da 

língua que permite que, na linearidade de uma cadeia, se faça escutar a polifonia não 

intencional de todo discurso, através da qual a análise pode tentar recuperar os indícios 

da “pontuação do inconsciente”.  

 

 

Fiorin (1997, p. 231) pondera que a apreensão da heterogeneidade constitutiva ocorre: 
 

[..] pela memória discursiva de uma dada formação social. É a apreensão dos 

diferentes discursos que circulam numa dada formação social dividida em classes, 

subclasses, grupos de interesses divergentes, pontos de vistas múltiplos sobre uma 

dada realidade, que permite ver as relações polêmicas entre eles. (...) a 

heterogeneidade mostrada refere-se à voz do outro inscrita no discurso.  

 

A heterogeneidade constitutiva pode ser configurada tanto no campo autônomo, quanto 

no campo não autônomo .No campo autônomo, situa-se o sujeito enunciatário (EUe) e o sujeito 

comunicante (EUc), uma vez que ambos instauram um TUd que é completamente exterior a 
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ele, com a finalidade de não só tornar o TUd o seu próprio eco, ampliado e materializado no 

Outro, como também almeja que o TUd compartilhe o seu repertório cultural, configurando, 

assim, um TUd destinatário ideal, condizente e adequado ao seu ato de enunciação. É essencial 

esclarecer ao coenunciador que apesar da heterogeneidade constitutiva do discurso 

impossibilitar a formação de um espaço estável e homogêneo, não a redime, de acordo com 

Mussalim (2003, p. 131), estar inserido em um:  

 

[..] um espaço controlado, demarcado pelas possibilidades de sentido que a formação 

ideológica pela qual é governado lhe concebe. Uma formação discursiva, apesar de 

heterogênea, sofre coerções da formação ideológica em que esta inserida. Sendo 

assim, as sequências lingüísticas possíveis de serem enunciadas por um sujeito já estão 

previstas, porque o espaço interdiscursivo se caracteriza pela defasagem entre uma 

formação discursiva.  

 

Por outro lado, o TUi encontra-se, no campo não autônomo, livre e autônomo para 

vivenciar uma relação intersubjetiva, por intermédio de um processo dialógico, ancorados no 

uso comum dos saberes: linguístico, arquétipo/mito e memória coletiva e memória discursiva. 

Nesse sentido, o campo não autônomo constitui um ato enunciativo que salienta a dialogicidade 

da linguagem não só na circunstância do diálogo face a face, como também em qualquer 

discurso na modalidade oral ou escrita, ao passo que possui uma atitude responsiva, visto que 

concomitantemente contesta a discursos e desencadeia outros como resposta.  

Por conseguinte, a palavra, a imagem, o discurso, no campo não autônomo, enquanto 

signo vai configurar e reconfigurar o seu valor semântico em cada nova conjuntura e impregná-

lo, de acordo com Bakhtin (2010, p.99), de “um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial. A respeito da experiência do diálogo, Merleau Ponty (1999, p. 474) pontua que: 

 

Na experiência do diálogo, constitui –se um terreno comum entre o outrem e mim, 

meu pensamento e o seu formam um só tecido, meus ditos e aqueles do interlocutor 

são reclamados pelo estado da discussão, eles se inserem em uma operação comum 

da qual nenhum de nós é o criador. Existe ali um ser a dois, e agora outrem não é mais 

para mim um simples comportamento em meu campo transcendental, aliás nem Eu 

no seu, nós somos, um para o Outro, colaboradores em uma reciprocidade perfeita, 

nossas perspectivas escorregam uma na outra, nós coexistimos através de um mesmo 

mundo. 

 

Esse mundo, comentado por Merleau-Ponty (1999), deve ser entendido pelo leitor como 

campo autônomo e não autônomo os quais podem ser articulados e rearticulados por meio das 

relações de incorporação/encaixamento. Como exemplo, observa-se que o campo da educação, 

por meio do livro didático - repertório cultural -, integra um vasto conjunto de valores culturais, 

sociais e políticos e encontra-se incorporado ao campo das relações de classe, de gênero, de 
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identidade “nacional” que possibilita-nos perceber, no processo de individuação dos discentes, 

a questão da inclusão vis a vis exclusão, da visibilidade vis a vis invisibilidade e do sujeito 

crítico vis a vis o sujeito acrítico acerca da realidade. 

As relações de incorporação/encaixamento, nos campos, são modeladas e remodeladas 

pela categoria antropológica tempo, considerada o ponto de equilíbrio entre os dois mundos: 

cognição/simbolização e figurativo/significação. Além disso, a categoria tempo regula, nos 

campos, as relações sociais, estabelece parâmetros, define práticas culturais e mapeia 

identidades culturais no processo de constituição de um discurso- a heterogeneidade 

enunciativa constitutiva.  O papel, exercido pela categoria tempo nos campos autônomo e não 

autônomo, pode ser esclarecido pelo termo cognição temporal que, de acordo com Alfred (2014, 

p.221), é conceituado: 

 

[..] como um relacionamento triangular entre percepção (insumo), memória (esquema, 

lembrança) e antecipação (previsão, projeção). A percepção pertence ao presente, a 

memória ao passado, a antecipação ao futuro. O ciclo básico vai da percepção 

(presente) para a memória (passado), para a antecipação (futuro), e assim por diante, 

em uma rodada sem fim. É a atividade contínua em que nós mesmos nos envolvemos, 

gerando imagens, comparando-as como insumo perceptual e localizando-as em 

coordenadas em nossos mapas internalizados do mundo, que nos persuadem de que o 

futuro, o presente e o passado estão passando rapidamente por nós com um dinamismo 

incontrolável próprio. A atualização contínua de nossa crença perceptual de lugar a 

nossa sensação interna de “tempo” como um processo dinâmico e não como uma 

simples característica dimensional do mundo real em que habitamos. Na passagem do 

tempo, no entanto, não só encontramos o fluxo de nossos próprios poderes espirituais, 

que reificamos e projetamos no cosmo, que simplesmente é não sabe nada do passado, 

do presente e do futuro. 

 

 

Após a breve explicação de cada categoria que compõem o modelo de Análise do 

Discurso. Segue, abaixo, o esquema do modelo com suas respectivas categorias: 
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Campo não autônomo 

 

 

 

 

Campo autônomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tui 

Inconsciente coletivo Mundo da 

cognição/Simbolização 

EUe 

EUc 

Linguístico 

Mundo 

figurativo/Significação 

Categoria 

antropológica 

tempo 

TUd 

Categoria antropológica tempo 

funciona como pêndulo, já que é 

o ponto tanto de equilíbrio, 

quanto de incorporação entre os 

dois mundos. 

Saberes 

Memória 

Coletiva/ 

Discursiva 

 

Arquétipos e 

mitos 

Linguístico 
Arquétipos 

e mitos 

Saberes 

Inconsciente individual Inconsciente individual 

Memória 

Coletiva/ 

Discursiva 
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Tais desdobramentos, apresentados entre o mundo da cognição/simbolização e 

figurativização/significação, possibilitam desenvolver um questionário que será aplicado, no 

percurso etnológico no Capítulo V, aos discentes do primeiro e do segundo ano ensino médio 

no Brasil e em Angola, por meio de palavras indutoras, com a finalidade de capturar as imagens, 

conteúdos, arquétipos e mitos que perfilam em seu inconsciente. A segunda parte do 

questionário – Modos de apreensão da realidade - tem a finalidade de estabelecer uma relação 

de homologia entre o campo educacional e o processo de individuação dos discente, tendo como 

base de análise os modos de organização do discurso: narrativo, descritivo e argumentativo, 

produzidos pelos discentes acerca do contexto histórico de seu país.  

A materialidade linguística fornecerá os elementos necessários para identificar, no 

processo de heterogeneidade constitutiva dos textos, os signos definidores da nação angolana: 

luta nacional contra o colonialismo, nacionalismo, partido nacional (MPLA) e revoltas 

populares que se aglutinam no slogan “um só povo, uma só nação; e os signos definidores da 

nação brasileira: o mito da democracia racial, embranquecimento e miscigenação. Seguem, 

abaixo, os questionários:  

Questionário A (aplicado aos discentes angolanos)  

 

Escola: _______________________________________________________________ 

Classe: _______________________________________________________________ 

Língua materna: ________________________________________________________ 

 

1) A língua portuguesa representa: 

(  ) minha identidade 

(  ) o meio para conseguir um melhor emprego. 

(  ) para se comunicar com diferentes grupos, oriundos de outras comunidades. 

 

2. Você tem interesse em aprender a língua materna: 

(  ) Sim, pois é minha raiz. 

(  ) Não, a língua portuguesa e minha língua oficial. 
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3. Qual personagem, na História, você se identifica e por quê? 

(  ) Angolano 

(   ) Português 

 

4. Em Angola, começaram a usar um produto para ficar mais claro é: 

(  ) verdadeiro 

(  ) falso 

 

5. Você usaria o produto: 

(  ) Sim, pois o produto deixar-me-á mais bonito, popular entre os amigos e familiares. 

(  ) Não. 

 

Parte II – Modos de apreensão da realidade 

 

7. Conte a História de Angola que você aprendeu na escola: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. Descreva as personagens:  

Angolano: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Português:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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9. Ser angolano é 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Questionário B – aplicado aos alunos discentes brasileiros 

 

1. Você se define no Brasil um país multirracial como: 

( ) branco 

(  ) negro 

(  ) moreno 

(  ) pardo 

 

2. Você se considera luso-brasileiro, em virtude de ter a língua materna o português 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

3. A relação entre brancos e negros sempre foram harmoniosas: 

( ) Claro, vivemos em um país multirracial, onde a democracia racial possibilita ter 

oportunidades tanto para negro quanto para os brancos. 

(   ) Não sei, nunca sofri e nem presenciei nenhum ato de discriminação ou preconceito. 

(  ) Não, o pais esconde um racismo às avessas. 

 

4) Qual a personagem, na História do Brasil, você se identifica e por quê? 

(  ) Escravo 

(  ) Português 
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5) Ser mestiço no Brasil é: 

(  ) ter mobilidade social. 

(  ) não sofrer preconceito ou discriminação racial no convívio social. 

(  ) tanto faz vivo em pais plurirracial. 

 

Parte II- Modos de apreensão da realidade 

 

6) Conte a História do Brasil que você aprendeu na escola: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7) Descreva as personagens: 

Escravo__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Português________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8)  Ser negro no Brasil é: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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É mister pontuar, ao leitor, que o material empírico –materialidade linguística produzida 

pelos discentes- permitirá não só estabelecer uma comparação com os dados coletados no 

Capítulo I – Panorama histórico e antropológico da formação identitária do angolano e do 

afro-brasileiro, mas também verificar o papel das relações de incorporação/encaixamento nos 

campos autônomo e não autônomo e sua influência na manutenção ou desconstrução dos signos 

definidores da nação brasileira e angolana.  

Sendo assim, o percurso etnológico, que será apresentado no Capítulo V: Etnologia em 

foco: Processo de significação e ressignificação da instituição escolar no Brasil e em Angola, 

ultrapassará a mera descrição de um trabalho de campo etnográfico, para compreender o 

desenvolvimento e totalização da personalidade do discente, denominado por Jung de processo 

de individuação, o qual se configura e reconfigura na era da supermodernidade, onde a escola 

é um não lugar. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ETNOLOGIA EM FOCO: PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO E 

RESSIGNIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR NO 

BRASIL E EM ANGOLA 
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5.1 O lugar do etnólogo na sociedade da supermodernidade  

 

A atividade do etnólogo de campo é, desde o início, uma atividade de agrimensor do 

social, de manipulador de escalas, de comparatista, em resumo: ele confecciona um 

universo significativo, caso seja necessário, explorando por investigações rápidas, 

universos intermediários, ou consultando, como historiador, os documentos 

utilizáveis. Tenta por si mesmo e pelos outros, saber do que pode pretender falar 

quando fala daqueles quem falou. (AUGÉ 2012, p.18) 

 

 

O excerto possibilita pontuar ao leitor duas observações: a primeira corresponde à 

história; a segunda, à antropologia. De acordo com Augé (2012, p.18), “ambas se referem à 

preocupação do etnólogo em situar o objeto empírico de sua pesquisa, em avaliar sua 

representatividade qualitativa”, visto que o etnólogo ultrapassa a mera a seleção de amostras 

estatísticas, com o intuito de estabelecer conexões de caráter multiforme para “dar conta dos 

múltiplos níveis de uma realidade sociocultural”. (GUTWIRTH 2001, p.227)  

Nesse processo de estabelecer conexões, a preocupação do etnólogo, segundo Augé 

(2012, pp.18/19), aproxima e/ou distingue: 

 
[..] ao mesmo tempo, dos historiadores da micro-história; digamos, antes – para 

respeitar a anterioridade dos primeiros – que os historiadores da micro-história 

encontram uma preocupação de etnólogo quando são obrigados a se questionar, 

também eles, sobre a representatividade dos casos que analisam – a vida de um 

moleiro do Frioul no século XV, por exemplo – mas que são obrigados, para garantir 

a representatividade dos casos que analisam, a recorrer às noções de “pistas”, de 

“indícios” ou de excepcionalidade exemplar, enquanto o etnólogo de campo , se for 

consciencioso, sempre tem meios de ir ver um pouco mais longe se o que ele pensou 

poder observar no início continua a ser válido ali. Essa é a vantagem de trabalhar sobre 

o presente – modesta compensação para a vantagem essencial que os historiadores 

sempre têm: eles conhecem o que vem em seguida. 

 

Os meios utilizados pelo etnólogo para destrinchar esse cenário de múltiplos níveis é a 

observação participante e a entrevista qualitativa que, segundo Gutwirth (2001, p. 228), “não 

são aproximações ‘artísticas e subjetivistas’, como querem os desconstrucionistas”. O autor 

salienta que essas técnicas/procedimentos metodológicos, utilizadas de forma rigorosa e 

consciente, respondem aos critérios epistemológicos validos.  

Gutwirth (2001, p.228) esclarece que a pesquisa etnológica é: 

 

[..] essencialmente fundada na ação do sujeito-pesquisador. Ora, uma boa pesquisa é 

plenamente fiel à lógica operatória do sujeito no domínio do conhecimento, com 

processos de equilíbrio cognitivo “... por compensações ativas do sujeito em resposta 

às transformações perturbadoras” (Piaget, 1967, p. 1141). Com efeito, na pesquisa 

artesanal da etnologia, trata-se precisamente de reagir àquilo que o terreno permite 

descobrir. 
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A ação do sujeito-pesquisador tem a capacidade de não só generalizar os fatos, mas 

também compará-lo. Esta comparação leva-nos a perceber que a pesquisa 

etnológica/antropológica trata, na supermodernidade, a questão do Outro.  De acordo com Augé 

(2012, p. 22), a questão do Outro: 

 

[..] não é um tema que ela encontre ocasionalmente; ele é seu único objeto intelectual, 

com base no qual se deixam definir diferentes campos de investigação. Ela o trato no 

presente, o que basta para distingui-la da história. E ela o trata simultaneamente em 

vários sentidos, o que a distingue das outras ciências sociais. 

 

O autor pontua que a pesquisa etnológica/antropológica 
 

[..] trata de todos os outros: o outro exótico, que se define em relação a um “nós” 

supostamente idêntico (nós franceses, europeus, ocidentais); o outro dos outros, o 

outro étnico ou cultural, que se define em relação a um conjunto de outros 

supostamente idênticos, um “ele”, na maioria das vezes, resumido por um nome de 

etnia; o outro social; o outro do interior, com referência ao qual se institui um sistema 

de diferenças que começa pela divisão dos sexos, mas que define, também, em termos 

familiares, políticos e econômicos, que os respectivos lugares de uns e de outros, de 

modo que não e mais possível falar de uma posição dentro do sistema (primogênito, 

caçula, segundo filho, patrão, cliente, escravo...) sem referência a um certo número de 

outros; o outro íntimo, enfim, que não se confunde com o precedente, que está 

presente no cerne de todos os sistemas de pensamento e cuja representação universal 

responde ao fato de que a individualidade absoluta é impensável: a hereditariedade, a 

herança, a filiação, a semelhança, a influência são categorias por meio das quais se 

pode apreender uma alteridade complementar e, mais ainda, constitutiva de toda 

individualidade. 

 

As representações da alteridade, no campo da etnologia, põem em foco a necessidade 

do processo de alteridade no próprio cerne da individualidade, proibindo, desta maneira, 

associar a questão da identidade coletiva daquela da identidade individual. Nesse sentido, Augé 

(2012, pp. 23/24) ressalta que o mero fato de que a “representação do indivíduo é uma 

construção social que ela interessa à antropologia, é também porque toda representação do 

indivíduo é, necessariamente, uma representação do vínculo social que lhe é consubstancial”. 

Em síntese: “o social começa com o indivíduo: o indivíduo depende do olhar etnológico”. 

Sendo assim, a pesquisa etnológica/antropológica valora o processo de individuação do 

sujeito, ou seja, a sua individualidade configurando, assim, uma antítese com os estudos de 

certas escolas sociológicas, que não só abarcam a generalização dos fenômenos socioculturais, 

como também mutilam a individualidade. Com fulcro em não cometer os mesmos erros das 

escolas sociológicas, o sujeito-pesquisador deve perceber tanto os contrastes, quanto 

diferenciar, classificar e ordenar os fatos observados. Tal relação ordenada, segundo Piaget 

(1967, p. 386), “ é sempre relativa à ação de ordenar; mesmo no caso onde uma ordem é dada 

objetivamente na realidade – como em uma distribuição espacial ou em uma sequência temporal 

ABC)”. 
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Essa organização dos fenômenos socioculturais é elaborada, por meio da pesquisa de 

campo, de comparações, de tentativas de compreensão da individualidade de um sujeito sócio-

histórico perfilando as memórias coletivas. Estas memórias devem ser ordenadas em um 

contexto sincrônico e diacrônico, visto que sem esta ordenação, nas palavras de Gutwirth (2001, 

p.232), “a pesquisa empreendida pode parecer um simples inventário, recriminação 

eventualmente merecida pela má monografia etnológica”.  

O autor pondera que para auferir êxito, é necessário que as comparações e a análise do 

processo de individuação do sujeito, inserido em um sistema simbólico, estejam atreladas a uma 

pesquisa etnológica de caráter qualitativo que dê conta, de maneira intuitiva, do procedimento 

epistemológico exercido, “ dos recortes e cruzamentos dedutivos das informações e das fontes, 

com avaliação, por certo, qualitativa das informações obtidas” tanto na observação participante, 

quanto no momento das entrevistas. (GUTWIRTH 2001, p.236). 

Destartes, o olhar do etnólogo não é uma reflexão remodelada e metódica acerca da 

categoria alteridade vis a vis coletividade, uma vez que demanda do sujeito-pesquisador a 

compreensão das transformações oriundas da sociedade da supermodernidade:  

superabundância factual, a superabundância espacial e a individualização das referências. O 

processo interpretativo eficaz dessas transformações consubstancia-se por intermédio da 

apreensão dessa realidade “sem ignorar suas complexidades e contradições, mas sem fazer dela, 

também, o horizonte inultrapassável de uma modernidade perdida da qual só teríamos que 

levantar os vestígios, repertoriar os isolats70 ou inventariar os arquivos”. (AUGÉ 2012, p. 42) 

Augé (2012, p. 42) esclarece ao leitor que o século XXI será antropológico: 

 

[..] não só porque as três figuras do excesso não são senão a forma atual de uma 

matéria-prima perene, que é a própria matéria da antropologia, mas também porque, 

nas situações de supermodernidade (como aquelas que a antropologia analisou sob o 

nome de “aculturação”), os componentes se somam sem se destruírem. 

 

Com a finalidade de compreender essa matéria-prima perene que, neste estudo 

investigativo, corresponde ao processo de significação e ressignificação da instituição escolar 

e sua influência no processo de individuação do angolano e do brasileiro. Tal matéria não só 

superabunda na sociedade contemporânea, mas também traz, à tona, questionamentos acerca 

do devir.  

Esses questionamentos impelem-nos abordar, nos próximos subitens, o jogo de espelhos 

entre o campo educacional e processo de individuação dos discentes. É relevante mencionar ao 

                                                           
70 Grupo étnico isolado ou grupo de seres vivendo isoladamente 
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coenunciador que abordagem será construída por meio de uma pesquisa etnológica que valorará 

a interação contínua entre os dispositivos de investigação de campo, da descrição, do processo 

interpretativo dos fenômenos socioculturais, com o intuito de não sobrepor a identidade coletiva 

e mutilar as identidades singulares, produtos de um constructo social e histórico. 

 

5.2Descortinando o jogo de espelhos entre o campo educacional e o processo de 

individuação dos discentes  

 

Compreender o processo de individuação dos discentes, no Brasil e em Angola, 

demanda do sujeito-pesquisador um olhar multiforme, perfilado por um desejo 

investigativo que o motive a descortinar as teias de significados que tanto se 

materializam, como também modelam e remodelam-se nas cosmologias locais – 

sistema de representação onde são informadas as categorias analíticas de identidade e 

alteridade. Esse desejo impulsiona o sujeito-pesquisador a ultrapassar, em seu 

processo investigativo em campo, as marcas de um processo de individuação do 

discente que contemple a imagem do aluno da modernidade, como produto da 

imbricação dos fenômenos socioculturais sincrônicos e diacrônicos. Com o intuito de 

observar o aluno da supermodernidade que reconstrói os fenômenos socioculturais 

sincrônicos e diacrônicos. É fulcral, situar o leitor que esse processo tem como 

produto um espetáculo com a rubrica do politicamente “correto” e da invisibilidade 

da alteridade nas instituições escolares no Brasil e em Angola. (COMENTÁRIOS 

MEUS) 

 

Partindo dessa premissa, observa-se, nas instituições escolares, que a relação entre o 

campo educacional e o processo de individuação dos discentes constroem-se por meio do 

pensamento relacional (discutido no Capitulo IV, subitem 4.2) que permite não só estabelecer 

uma homologia aos modos de organização do discurso dos livros didáticos de História, mas 

também perceber, por intermédio das relações de incorporação/encaixamento, que o campo 

educacional está incorporado ao campo do poder e da manutenção dos signos definidores de 

uma de identidade cultural una e indivisível, esta está incorporada ao campo das relações de 

gênero, de classe e de etnia.  

Sendo assim, o campo deve ser entendido pelo coenunciador com um fenômeno social 

que nos conduz a dar atenção ao espaço de posições, ao papel dos enunciadores e 

coenunciadores no jogo de espelhos, ao processo histórico, ao percurso delineado dos discentes 

e o seu respectivo habitus, assumido pelo engajamento no campo. Com a finalidade de 

descortinar esse cenário da instituição escolar, apresento ao leitor o dispositivo de análise: 

Proposta de Modelo de Análise de Discurso (abordado no Capítulo IV subitem 4.2), e os seus 

respectivos atores e desdobramentos no cenário escolar. 
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Campo não autônomo 

 
 

 

 

Campo autônomo: Instituição Escolar 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nota-se, no modelo supracitado, que o campo autônomo corresponde ao cenário da 

instituição escolar: lugar em que o EUe71 e o EUc72 materializam, no mundo da 

cognição/simbolização, por meio do livro didático de História - utilizado pelo Estado-, e pelo 

papel do mediador deste conteúdo: docente em sala de aula. Evidencia-se que a instituição 

escolar tem o papel essencial tanto no processo de individuação e de produção de narrativas de 

seu povo, como também na valoração dos símbolos que perfilam os sinais diacríticos, categorias 

estruturantes para a base do Estado-nação. Ambos buscam no campo autônomo instaurar um 

TUd73 (discente), no mundo figurativo/significação, que corresponda tanto ao seu próprio eco, 

ampliado e consubstanciado no Outro, em outras palavras, o TUd destinatário ideal e propulsor 

dos signos definidores do Estado-nação. 

Em contrapartida, o TUi74 encontra-se no campo não autônomo e refere-se ao discente 

da era da supermodernidade que rompe com o olhar impessoal, contemplativo e sem 

questionamentos acerca do repertório cultural e ideológico que lhe é transmitido em sala de 

aula. Tal ruptura é possível, graças ao fato de que o campo não autônomo configura-se em um 

ato enunciativo que ressalta dialogicidade, possibilitando, assim, evocar memórias e recompor 

um quadro dos fenômenos socioculturais que ultrapasse os signos definidores da figura 

discursiva da nação. 

Tais desdobramentos permitem, no processo de investigativo de descortinar o jogo de 

espelhos entre o campo educacional e o processo de individuação dos discentes no Brasil e em 

Angola, situar, nos próximos subitens, a análise dos dados coletados na pesquisa de campo 

etnológica: 5.2.1 Cenário socioeconômico da escola angolana: Ciclo Ensino Secundário do 

Cazenga; 5.2.2 Processo de individuação do discente angolano; 5.2.3 Cenário socioeconômico 

da escola brasileira: Escola Estadual Exército Brasileiro  e 5.2.4 Processo de individuação do 

discente brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 EUe (sujeito enunciador) 
72 EUc (sujeito comunicante) 
73 TUd (Tu destinatário) 
74 TUi  (Tu interpretante) 



226 
 
 

 
 

5.2.1 Cenário socioeconômico da escola angolana: Ciclo do Ensino 

Secundário do Cazenga  

 

Angola país do paradoxo: a felicidade, permeada pelo olhar triste e emudecido, a 

riqueza divide uma linha tênue e porosa que se configura com a ilusão da 

“modernidade ocidental”, da pluralidade étnica e linguística versus a unificação e 

homogeneização dos valores culturais. (COMENTÁRIOS MEUS) 

 

Andar pelas ruas de angolana, na pesquisa de campo etnológica/antropológica, 

possibilitou-me não só perfilar as porosidades culturais, mas também observar que o discente 

da supermodernidade em Angola preferiu emudecer a provocar uma revolução ou instabilidade 

em sua comunidade ou sociedade. Deve-se pontuar que o ato de emudecer representa um ato 

de resiliência, de adaptação, de sobrevivência, em outras palavras, um estratagema de guerra, 

uma vez que tanto os discentes, quanto os cidadãos angolanos têm anuência de sua posição de 

enunciador no campo, visto que vivenciam, apesar de serem seres clivados, divididos e 

heterogêneos, “um espaço controlado, demarcado pelas possibilidades de sentido que a 

formação ideológica pela qual é governado lhe concebe”. (MUSSALIM 2003, p.131) 

Nesse percurso investigativo, é relevante situar o leitor que o munícipio de Cazenga, de 

acordo com a União das Cidades Capitais e Língua Portuguesa75: 

 

O município do Cazenga é um dos sete municípios que compõem a província de 

Luanda, Angola. Situado numa região semiárida de clima tropical quente e seco, com 

uma estação chuvosa de novembro a abril e uma estação seca de maio a outubro, o 

Cazenga ocupa uma área de 41.6 Km2    é constituído pelas comunas do Hoji Ya Henda 

(Zona 17), Cazenga (Zona 18) e Tala Hady (Zona 19). É limitado, a Norte, pelo 

município do Cacuoco, a Sul pelos distritos de Kilamba Kiaxi e Rangel, a Leste pelo 

município de Viana e a Oeste pelo Sambizanga. O município tem cerca de 2 milhões 

de habitantes. 

Por volta do século XVII, a região onde se situa o atual município, era uma zona 

distante dos aglomerados habitacionais de Luanda, povoada por animais selvagens 

que se dessedentavam nos riachos ali existentes. Conta-se que foi durante este século 

que chegou a esta zona um cidadão proveniente da região que é agora a República do 

Congo, de nome Miguel Pedro Cazenga, que ali se instalou, ocupando uma enorme 

extensão de terra que ia desde a atual praça do Kinaxixi até ao atual município de 

Viana. Miguel Pedro Cazenga e seus descendentes viveram desde aqueles tempos 

nestas paragens. Consta também que um deles, Pedro Guilherme Cazenga faleceu na 

região do atual do município a 9 de janeiro de 1946 e que em sua homenagem foi 

definida essa data como dia comemorativo do município do Cazenga. No final da 

década de 1960, o Estado colonial construiu os chamados “bairros indígenas” para a 

população africana expulsa de áreas onde vivia e que iam sendo procuradas devido à 

rápida expansão da cidade e da população de origem europeia. Com a expansão da 

cidade de Luanda, a população africana foi sendo empurrada para a periferia, surgindo 

os chamados musseques. A esta população juntou-se migrantes vindos do interior, 

atraídos pelas melhores oportunidades econômicas de uma Luanda em expansão, o 

que resultou num contínuo no aumento da taxa de ocupação e da densidade 

populacional dos musseques. 

                                                           
75 Disponível em http://www.uccla.pt/membro/cazenga. Acesso em 15 nov de 2015 

http://www.uccla.pt/membro/cazenga
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A União das Cidades Capitais e Língua Portuguesa pondera que: 

Estes bairros indígenas tinham um traçado organizado de ruas, que delimitavam 

quarteirões, num modelo que facilitava o controle dos moradores pelas autoridades 

coloniais. Um desses bairros foi o “bairro do Cazenga” que, por ser considerado 

distante e isolado, manteve-se durante muito tempo como uma taxa de ocupação baixa 

em comparação com outros bairros da época. No final do período colonial, foi 

estimulada a instalação de população europeia nas zonas periféricas da cidade, o que 

aconteceu também na então freguesia do Cazenga. A partir dessa altura, o Cazenga 

revebe melhoramentos urbanísticos destinados à sua melhor integração no tecido 

urbano da cidade de Luanda. Em 1975, o Cazenga, em particular o que é hoje a 

Comuna do Hoji ya Henda, era um conjunto de bairros habitados maioritamente por 

população de origem europeia. A partir de 1975, a guerra civil provocou a fuga de 

milhares de pessoas do interior do país para o litoral e, em particular, para a capital, 

sendo o Cazenga a zona que maior número de refugiados acolheu, o que explica o 

crescimento exponencial da sua população. 

Na atualidade, observa-se que o município de Cazenga ainda: 

[..] sofre de carências nas áreas sociais (escolas, saneamento básico e saúde) e 

econômicas (em particular o desemprego, ou emprego no setor informal). No entanto, 

já está em curso um ambicioso projeto de qualificação urbana que irá mudar 

completamente a face do município e a vida dos seus habitantes. Este projeto, 

designado “Bola de Neve”, prevê a construção, num período de 20 anos, de habitações 

e infraestrutura para o cerca de 2 milhões de habitantes do Cazenga. 

É fulcral pontuar o leitor que o projeto “Bola de Neve” ainda é uma mera abstração, 

uma vez que os cidadãos angolanos do município de Cazenga vivenciam as vicissitudes de um 

país em reconstrução, como demonstram as imagens abaixo: 

Imagem 176: Município do Cazenga 

 
 

 

 

                                                           
76 Fonte: Disponível em: http://www.jaimagens.com/index.php?action=detail&id=16347 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfnnqfHkckCFQuRkAod4K0MYQ&url=http://www.jaimagens.com/index.php?action%3Ddetail%26id%3D16326&psig=AFQjCNGytjxcj7QNbSsPdbhijkduxDeMOQ&ust=1447646905224554


228 
 
 

 
 

Imagem 277: Município do Cazenga 

 

Imagem 378: Município do Cazenga 

 

                                                           
77 Ibidem 

78 Ibidem 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfnnqfHkckCFQuRkAod4K0MYQ&url=http://www.dw.com/pt/angola-para%C3%ADso-do-petr%C3%B3leo-e-dos-bairros-de-lata/a-16468718&psig=AFQjCNGytjxcj7QNbSsPdbhijkduxDeMOQ&ust=1447646905224554
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfnnqfHkckCFQuRkAod4K0MYQ&url=http://www.jaimagens.com/index.php?action%3Ddetail%26id%3D16340&psig=AFQjCNGytjxcj7QNbSsPdbhijkduxDeMOQ&ust=1447646905224554
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Imagem 4
79

: Município do Cazenga 

 

 

Nesse cenário em reconstrução, tive a oportunidade de dialogar com os alunos da 

instituição escolar: Ciclo Secundário do Cazenga e perceber que o aluno angolano do primeiro 

e do segundo ano do ensino médio, apesar de ser influenciado pelo encanto da tecnologia 

portátil: iPod, smartphone, prefere olhar, escutar e analisar a postura/comportamento de seu 

interlocutor que se instaura no ato enunciativo. Deve-se ressaltar que, no decorrer da cena 

enunciativa, o discente descortina, de maneira gradual, ao seu coenunicador as categorias 

semiolinguísticas: gestual, expressões e dialetos que possibilitam compreender os valores e as 

tradições que se aglutinam, graças ao contraste entre o profano e o sagrado e a modernidade vis 

a vis tradição. 

 Com a finalidade de compreender o processo de individuação do discente angolano, 

será apresentado, nos próximos subitens, ao coenunciador o resultado dos dados coletados 

concernentes à primeira e à segunda parte do questionário que compõe a proposta de modelo 

de Análise de Discurso.  

 

 

 

                                                           
79 Ibidem 
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5.2.2 Processo de individuação do discente angolano 

 
Analisar e interpretar discursos demanda do sujeito-pesquisador um olhar 

transdisciplinar e multifacetado que lhe possibilite - em seu processo de desnudar o 

processo de constituição do discurso que se constrói e reconstrói com a onipresença 

do Outro-, perceber que as palavras, estrutura material da língua, ressoam a polifonia 

não intencional de todo ato discursivo e, por isso, fornecem-nos indícios para 

recuperar, por meio de um eixo temporal, a estrutura discursiva que perfila o 

inconsciente coletivo e individual até o seu processo de figurativização por meio dos 

símbolos. (COMENTÁRIOS MEUS)  

  

   Para lograr êxito nesse processo de recuperação da estrutura discursiva dos discentes 

na era da supermodernidade. Foi aplicado aos alunos do Ciclo Secundário do Cazenga um 

questionário composto por duas partes: a primeira parte é formulada por palavras indutoras com 

o intuito de capturar as imagens, conteúdos, arquétipos e mitos que perfilam o inconsciente 

coletivo e individual do discente; a segunda, denominada ‘Modos de apreensão da realidade’ 

tem a finalidade de estabelecer - por meio da análise dos modos de organização discurso: 

narrativo, descritivo e argumentativo produzido pelos alunos sobre o contexto histórico de seu 

país, uma relação de homologia entre o campo educacional e o processo de individuação dos 

discentes.  

Situo o leitor que o questionário foi respondido por 81 alunos divididos entre o primeiro 

e o segundo ano do ensino médio, conforme demonstram, abaixo, os dados e os gráficos da 

categoria analítica: nível de escolaridade: 

 

Dados (1): Categoria analítica: Nível de escolaridade 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

Gráfico (1): Categoria analítica: Nível de escolaridade 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 

Escolaridade 

Alternativas Porcentual de 

respostas 

Número de respostas 

Primeiro ano do ensino 

médio 

62,5% 50 

Segundo ano do ensino médio 37,5% 31 

Total de respostas 81 

Não respondidas   
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A primeira pergunta - A língua portuguesa representa - tem o intuito de trazer à tona a 

relação que se estabelece na prática cotidiana angolana entre língua e identidade. Tal relação é 

porosa, uma vez que a língua portuguesa como identidade está alicerçada em processos 

históricos, questões ideológicas, políticas e econômicas que se aglutinam no inconsciente 

coletivo possibilitando, assim, perceber, no cotidiano escolar dos discentes, uma configuração 

tensa, complexa e conflitiva que se consubstancia no momento em que o discente principia-se 

a apropriar da língua portuguesa como elo identitário, como meio de comunicação (língua 

franca) ou recurso de mobilidade social.  

Os dados e os respectivos gráficos apresentam o seguinte cenário: 

 

Dados (2): Categoria analítica: língua portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 

 

 

 

 

A língua portuguesa representa: 

Alternativas Porcentual de respostas Número de respostas 

minha identidade 16,4% 21 

o meio para conseguir um 

melhor emprego 

14,1% 11 

para se comunicar com 
diferentes grupos, oriundos de 

outras comunidades 

60,3% 47 

total de respostas 79 

não respondida  2 

     

     

 

                                    

 

 

                                      Fonte: Questionário 

 

 

 

Gráfico (2): Categoria analítica: língua portuguesa 
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Os dados demonstram que 60, 3% dos discentes adotam a língua portuguesa para se 

comunicar com outras comunidades e grupos; 14,1%, para ter êxito em sua mobilidade social 

e 16,4% asseveram que a língua portuguesa representa o seu elo identitário com a nação 

angolana.  Esses dados transparecem o entrelaçamento entre língua, conhecimento e poder 80 , 

o qual pode ser metaforizado no mundo figurativo/significação do discente ao evocar em seu 

inconsciente coletivo o registro literário e o contexto histórico do poema “Em que Língua 

Escrever”, de Semedo (1996). Situo o leitor o poema abaixo: 

Em que língua escrever 

Em que língua escrever 

Contando os feitos das mulheres 

E dos homens do meu chão? 

Como falar dos velhos 

Das passadas e cantigas 

Falarei em crioulo? 

Falarei em crioulo? 

Mas que sinais deixar 

Aos netos deste século 

Ou terei de falar 

Nesta língua lusa 

E eu sem arte nem musa 

Mas assim terei palavras para deixar 

Aos herdeiros do nosso século 

Em crioulo gritarei 

A minha mensagem que de boca em boca 

Fará a sua viagem 

Deixarei recado  

Num pergaminho 

Nesta língua lusa 

Que mal entendo.  

 

Sendo assim, pode-se asseverar que o registro literário evoca do discente o 

reconhecimento dos limites culturais, de expressão, de comunicação que se modelam e 

remodelam no universo da cosmologia. Além disso, o discente tem o papel de atribuir, em sua 

prática cotidiana, uma valoração simbólica a respeito da preservação da língua de sua 

tribo/comunidade como patrimônio cultural imaterial. 

A questão número dois - Você tem interesse em aprender a língua materna- vem ao 

encontro dessa discussão acerca valoração simbólica da língua materna na sociedade angolana. 

A valorização simbólica da língua materna como patrimônio cultural imaterial, evocada pelos 

discentes na sociedade supermoderna, demonstra, por meio das relações de 

incorporação/encaixamento do campo autônomo e não autônomo, a relação entre o campo 

                                                           
80 Discutido no capítulo II:Comunidade Lusófona na Era Glocal: os caminhos do processo de simbolização o e de legitimação da figura da 

Lusofonia. 
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educacional formal que legitima o uso da língua portuguesa como forma de letramento e campo 

das relações de classe, de gênero e de “identidade nacional”.  

O campo formal incorpora o campo das relações de poder (classe, gênero e “identidade 

nacional”), retratando, assim, no campo não autônomo, a língua portuguesa, em Angola, como 

uma realidade descontínua, graças à questão de identidades múltiplas e sobrepostas. É essencial 

pontuar ao leitor que essas identidades estão organizadas em dobras, umas expostas e outras 

recobertas, permitindo aos discentes traçar caminhos, labirintos singulares no mundo 

figurativo/da significação, uma vez que os saberes: linguísticos; memória coletiva/ discursiva 

e os arquétipos e mitos estão atrelados tanto à dimensão geral e impessoal (inconsciente 

coletivo) quanto à dimensão singular e parcial (inconsciente pessoal). 

Situando ao leitor os dados e os gráficos: 
 

Dados (3): Categoria analítica: língua materna 

Você tem interesse em aprender a língua materna 

Alternativas Porcentual de respostas Números de respostas 

Sim, pois é minha raiz. 97,5% 77 

Não, a língua portuguesa 

é minha língua oficial 

2,5% 2 

    

Total de respostas 79 

Não respondidas 2 

Fonte: Questionário 
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Gráfico (3): Categoria analítica: língua materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 

Os dados e os gráficos corroboram a inserção dos alunos no campo não autônomo, já 

que lutam pela autopreservação da língua materna de sua comunidade/tribo. Esse embate 

demonstra a nós que os discentes compreendem a língua materna “ como corpo vivo, sonoro e 

sensível, um sistema de regras suficientemente aberto para nele se inscrever um registro cultural 

como identidade própria e, ao mesmo tempo, intercultural” (LOURENÇO 2004, p.128). 

A pergunta número três - Qual a personagem você se identifica na História Angolana 

e por quê? -  tem a finalidade de trazer, à tona, a influência do livro didático de História, 

considerado um repertório cultural que integra um vasto conjunto de valores: étnico, religioso, 

político e social. E por meio desse artefato cultura, político e ideológico que o discente angolano 

principia a projetar e a encenar a sua relação consigo mesmo e com o Outro no mundo 

figurativo/da significação.  

Essa encenação e projeção materializam-se em dois momentos: o primeiro corresponde 

à recuperação das imagens e dos signos definidores da identidade “nacional” angolana situados 

no substrato inconsciente mais profundo e comum a todos os indivíduos por meio das respostas 

de múltipla escolha. O segundo corresponde ao momento em que o discente articula e rearticula 

os saberes em seu processo de cognição para conceituar a personagem escolhida que se torna, 
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no mundo figurativo do discente, o arquétipo que deve ser reproduzido em termos de um ideal 

de Eu, uma vez que o arquétipo “é uma virtualidade que toma forma, traduzindo-se em imagens, 

a partir da interação com o ambiente, ou seja, ao ser preenchida por materiais da realidade”. 

(MAGALHÃES 1984, p.141) 

Situando o coenunciador os dados e os gráficos que correspondem a primeira fase da 

pergunta número três:  

Dados (4): Categoria analítica: personagem 

Qual personagem você se identifica na História Angolana e por quê? 

Alternativas Percentual de 

respostas  

Número de 

respostas 

Angolano 91,4% 74 

Português 8,6% 7 

Total de respostas   81 

Não respondidas 0 

Fonte: Questionário 

Gráfico (4): Categoria analítica: personagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 
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Dentre os 91,4% que se identificam com a personagem angolana, foi selecionada uma 

amostra significativa com catorze conceitos do primeiro ano do ensino médio e nove do 

segundo ano do ensino médio, com o intuito de apresentar ao leitor as imagens, os conteúdos e 

os arquétipos que emergem no processo de cognição/simbolização no momento de instaurar um 

TU no mundo figurativo/da significação.   

Situando os conceitos acerca da personagem escolhida pelos discentes do primeiro ano 

do ensino médio: 

Angolano: 

Porque eu acho os Angolanos pessoas lutadoras e sofreram muito mas mesmo 

assim consiguiram alcançar os seus objetivos.  

 

Porque me identifico mais com a Rainha Nzinga por que somos guerreiros.  

 

Porque eu me identifico na mulher Nzinga foi uma guerreira.  

 

Porque Mandume opôs aos portugueses uma resistência tenez enfrentando ao 

mesmo tempo o avanço dos ocupantes alemães. 

 

Porque eu tenho orgulho de ser angolana gosto muito de meu pais e também porque 

são dignos. 

 

Porque eu me identifico com o Angolano porque não gosto dos portugueses por nos 

fazer sofrir. 

 

Porque os personagens africanos contam a verdadeira história do que acontece em 

Angola. 

 

Porque ser Angolano é maravilhoso e tão lindo fui eu só posso dizer eu adoro ser 

angolano. 

 

Porque ele foi um herói nacional e também foi ele quem proclamou a 

independência. 

 

Porque o Angolano pode tudo e pode ser tudo ou seja tem a capacidade de ser 

qualquer personagem. 

 

Porque a personagem que eu me identifico e Angolano porque o Angolano e a quele 

que sufre, que vai a luta 

 

Por causa da vontade de vencer a persistência de glória e da liberdade. 

 

Porque angolano são acolhedores. 

 

Porque o Angolano tem um coração de ouro, é acolhedor e humilde. 
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Seguem, abaixo, os conceitos dos alunos do segundo ano do ensino médio: 

Angolano: 

Por que ser angolano é muito bom o Angola e um povo com muito talento por isso e 

que me orgulho ser Angolano. 

 

Porque apesar de todo o sofrimento que tivemos com a colonização não nos 

tornamos num povo amargurado. 

 

Porque são personagens da nossa história, que lutaram pela independência e pela 

cultura. 
 

Porque sou Angolana e tenho orgulho da quilo que eu sou. 

 

Porque eu aceito os meus traços e a minha cultura que é bem diferente da branca. 

 

Porque tenho orgulho da minha raiz, apesar de ter um passado triste, o angolano 

não vive pisando por cima dos outros para subir na vida. 

 

Porque o Angolano é batalhador. 

 

Porque sempre lutou para os seus direitos. 

 

Porque nos Angolanos tevemos uma vida muito triste sem directos, e de 

escravidão fomos tratados feito bichos. 

 

 

A respeito dos 8,6% que escolheram a personagem portuguesa. Foram selecionados três 

conceitos: 

Porque gostaria de ter uma origem mui to diferente. (2ano do ensino médio) 

 

Porque nós adotamos uma identidade portuguesa na época colonial, eu sou um 

zeudo europeu. (2 ano do ensino médio) 

 

Porque elis que colonizaram Angola e falam português. (1 ano do ensino médio) 

 

As conceituações dos alunos do ensino médio possibilitam, por meio da estrutura 

material da língua – as palavras -, recuperar os indícios, no inconsciente coletivo, da estrutura 

discursiva que se configura e reconfigura pelo eixo temporal o qual é responsável pelo ponto 

de equilíbrio entre os mundos: cognição/simbolização e figurativo/significação no momento 

em que se instaura o ato enunciativo.  

Sendo assim, nesse processo de recuperação dos indícios, observam-se, por intermédio 

das palavras escritas pelos discentes, a saber: pessoas lutadoras; Rainha Nzinga, guerreiros, 

orgulho, portugueses, sofrimento, colonização e escravidão, que os 91,4% dos alunos do 

ensino médio evocam, projetam e recompõem suas memórias, ancoradas no slogan “Um só 

povo, uma nação”. Esse slogan corresponde, no eixo temporal, ao momento em que República 

Popular de Angola tem, como diretriz política em 1976, a nacionalização do ensino, com o 

propósito de fazer do sistema de educação “um instrumento do Estado e substituir todo o 
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aparelho colonial da educação de ensino, promovendo no seio da sociedade angolana uma 

educação virada para o povo”. (VIEIRA 2007, p.104) 

Além disso, o livro didático ancorado nesse slogan desenvolveu um repertório cultural, 

ideológico e político atrelado às categorias simbólicas: o amor à pátria e a fidelidade ao 

soberano com a premissa criar arquétipos do herói, do lutador/guerreiro contra o grande 

opressor. Deve-se pontuar que tais categorias tinham a finalidade de formar cidadãos fieis e 

obediente à nação, como demonstra o ato enunciativo, em 2015, do aluno do ensino médio           

“ apesar de todo o sofrimento que tivemos com a colonização não nos tornamos num povo 

amargurado”.  

Já os 8,6% dos alunos que escolheram a personagem portuguesa demonstram-nos, por 

meio das palavras: zeudo-europeu, origem muito diferente, que o seu processo de 

individuação está alicerçado na ambiguidade, na ausência de percepção e de valoração de seus 

sinais diacríticos no momento de se confrontar com o grande Outro. Essa ambiguidade e 

ausência de percepção impossibilitam estabelecer um processo de construção de identidade, 

ancorado nas premissas do ato de pertencer, como também, ultrapassar o arquétipo dos signos 

definidores da nação angolana.  

É essencial pontuar ao leitor que essa dificuldade de estabelecer um processo 

individuação que ultrapasse o cosmo fechado, impossibilita os discentes a visualizarem, na era 

da supermodernidade, um processo de construção de identidade “como uma ordem plástica de 

regulação do sujeito, ou seja, a abertura de um caminho para interacionismo na formulação 

simbólica” (TARDE 1919 apud SODRÉ 1999, p. 35).   

A questão número quatro: Em Angola, começaram a usar um produto para ficar 

mais claro -, a questão número cinco: Você usaria o produto -, têm a finalidade de investigar 

a questão do ideal de Eu do discente angolano. Tal interesse é fruto do ato enunciativo do aluno, 

Augusto de 19 anos, residente na província do Uíge que relatou “ a partir de 2002, nas escolas, 

os alunos desejam comprar um produto para embranquecer a pele, para poder migrar para 

cidade (Luanda) e, conseguir um melhor emprego”. 

Situando ao leitor, os dados e os gráficos da questão número quatro: 
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Dados (5): Categoria analítica: Embranquecimento 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 Gráfico (5): Categoria analítica: Embranquecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 

Os dados e os gráficos supracitados demonstram-nos o surgimento do ideário do 

embranquecimento que de acordo com Hofbauer (2006, p.213): 

 

[..] induz a negociações pessoais e contextuais das fronteiras e das identidades dos 

envolvidos. Essa prática social contribui não apenas para encobrir o teor 

discriminatório embutido nessa construção ideológica, mas também abafar uma 

reação coletiva. Assim a ideologia do branqueamento “atua” no sentido de dividir 

aqueles que poderiam se organizar em torno de uma reinvidicação comum e faz com 

que as pessoas procurem se apresentar no cotidiano o mais “branco” possível. 

 

Além disso, no percurso etnológico, pode-se observar que tal fenômeno engendra, na 

estrutura psíquica do angolano, um embate o qual aufere legitimidade por intermédio dos 

Em angola, começaram a usar um produto para ficar mais claro é:  

alternativa Porcentual de respostas Número de respostas  

verdadeiro  97,5% 79  

falso  2,5% 2  

Total de respostas 81  

Não respondida 0  
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arquétipos de beleza, de mobilidade e de sucesso que se instauram, lentamente, na sociedade 

angolana inserida no contexto global.  

Situando ao leitor, os dados e os gráficos da questão número cinco: 

Dados (6): Categoria analítica: beleza/mobilidade social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

Gráfico (6): Categoria analítica: beleza/mobilidade social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 

É fulcral pontuar ao leitor que esse fenômeno social merece ser investigado de maneira 

pormenorizada em estudos posteriores, para que se possa descobrir sua gênese e as respectivas 

implicações para a sociedade angolana, já que os dados e os gráficos da questão número cinco 

fornece apenas indícios de um fenômeno.  

 

 

 

 

Você usaria o produto 

Alternativas Porcentual de 

respostas 

Número de respostas 

Sim, pois o produto 

deixar-me-á mais 

bonito, popular entre os 

amigos e familiares 

2,5% 2 

Não. 97,5% 78 

      

      

Total de respostas 80 

Não respondidas 1 
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Parte II – Modos de apreensão da realidade 

 

Nessa parte do questionário que compõe a proposta de modelo de Análise do Discurso, 

foi solicitado aos discentes elaborar um texto narrativo, descritivo e argumentativo com a 

finalidade de estabelecer uma relação de homologia entre o campo educacional e o processo de 

individuação. É essencial pontuar ao leitor que tais modos de organização do discurso têm a 

finalidade não só de compreender os componentes e procedimentos de um modo de 

organização, mas também as possíveis combinações entre os componentes e procedimentos de 

cada modalidade discursiva, com o intuito de compreender as múltiplas significações de um 

texto em particular e , assim, identificar o caráter polifônico dos signos definidores da nação 

angolana e suas respectivas imbricações no processo de individuação do discente angolano.   

Para lograr êxito nesse processo de compreensão, recorro ao arcabouço teórico de 

Authier-Revuz (1990) acerca da heterogeneidade constitutiva. Observa-se que, na 

heterogeneidade constitutiva, o discente- sujeito do discurso-, irá satisfazer-se em reproduzir a 

ilusão, nas palavras de Brandão e Aldrigue (2004, p.03), “ do sujeito enunciador capaz de 

escolhas, intenções e decisões, onde dentro do discurso e do sujeito está o Outro que desperta 

as concepções de discurso, da ideologia e do inconsciente”. Sendo assim, a análise do corpus 

que será apresentado estará ancorada na premissa da interdiscursividade, em outras palavras, “ 

um discurso não nasce, como em geral pretende-se, ou seja, de algum retorno às mesmas coisas 

(..) mas de um trabalho sobre outros discursos” (MAINGUENEAU apud BARROS & FIORIN, 

1994, p.35)   

Situando ao leitor o corpus para análise das narrativas: 

Foi selecionada uma amostra de catorze narrativas que será dividida de acordo com os 

signos definidores da nação angolana os quais emergem nos textos dos discentes como capital 

cultural. Observa-se que esse capital cultural, à medida que é enunciado não só constrói uma 

cena enunciativa, mas transforma de maneira individual a língua – mera virtualidade – em 

discurso. Este discurso perfila os saberes: linguístico, memória discursiva, memória coletiva, 

arquétipos e mitos situados no inconsciente coletivo e individual. É essencial pontuar ao leitor 

que, no momento em que o discente principia a contar a História de Angola, os saberes são 

articulados e rearticulados por meio da categoria antropológica tempo com o intuito de 

“construir um universo de representação das ações humanas por meio de um duplo imaginário 

baseado em dois tipos de crença que dizem respeito ao mundo, ao ser humano e à verdade”. 

(CHARAUDEAU 2008, p.154) 
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As narrativas, abaixo, correspondem, segundo Charaudeau (2008, p. 156), às narrativas 

de testemunho histórico, já que “ reconstroem o mais objetivamente possível uma parte da 

realidade passada”. Sendo assim, esses discentes correspondem ao TUd do campo autônomo 

da instituição escolar, visto que se tornaram o eco, ampliado e materializado do Outro. 

 

Narrativa 1: 

Na minha tese sobre o que é o aprende é qui os portugueses chegaram em Angola no 

ano de 1842 na foz do rio zaire, eles encontravam alguns povo qui viviam em 

comunidade aldeans onde um cabeçario chamado Soba é o líder da aldeia. Logo 

começou a escratura e depois o tráfico de escravo no ano de 1500 e de pois houve a 

repreensão dos povos angolanos. (1ano do ensino médio) 

 

Narrativa 2: 

Angola é um país com 18 províncias que sua capital e Luanda, um país que sofreu 

muito por causa da Guerra graças a Deus conseguimos a independência em 11 de 

novembro de 1975 por Antônio Agostinho Neto primeiro presidente e José Eduardo 

dos Santos conquistou a paz em 2002. (1ano do ensino médio) 

 

Narrativa 3: 

Angola era uma colônia simples contudo com a chegada dos portugueses em 1842, 

começando a escravatura em 1500 surgindo o trabalho forçado, o imposto de cubata 

e a guerra para a exploração de Angola (1 ano do ensino médio) 

 

 

Narrativa 4: 

Os portugueses estiveram presentes em alguns pontos no que é hoje o território de 

Angola desde o século XV, interagindo de diversas maneiras com aqueles que que 

moravam no litoral a presença portuguesa na região iniciou-se no século XV o 

primeiro português a chegar a Angola foi o explorador Diogo Cão, Angola foi uma 

colonia portuguesa (1 ano do ensino médio) 

 

Nas próximas narrativas, serão analisados, na heterogeneidade constitutiva dos textos, 

os arquétipos que se materializam por meio da interdiscursividade na consciência do discente 

sob a forma de símbolos os quais referem-se à linguagem do inconsciente. Foram observados 

os seguintes arquétipos: herói/ guerreiro e os mitos o embate e a liberdade 

Situando ao leitor em ordem cronológica os arquétipos e mitos: 

  Herói/guerreiro: 

Narrativa 5: 

Dona Ana de Sousa, Ngola ana Nzinga Mbande, ou rainha Ginga (rainha dos reinos 

do Ndongo) e da matanba, foi uma rainha guerreira a favor do seu povo, é uma figura 

muito respeitosa e admirada, por tudo que fez a favor do seu país. (1 ano do ensino 

médio) (1 ano do ensino médio) 
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Narrativa 6: 

Dr: António Agustinho Neto foi o herói nacional de Angula que procalamou a 

impendencia nacional de 1975. António Agustinho Neto foi o primeiro presidente da 

Republica de Angola. (1 ano do ensino médio) 

 

Narrativa 7: 

Na História de Angola que eu aprende na escola Mandume rei dos Kwanhama 

grande guerreiro lutava para proteger o seu povo librando de lutas e mortes e acabou 

com a guerra no seu reino. (1 ano do ensino médio) 

 

Narrativa 8: 

Angola e um pais grande belo com muitas maravilhas. Ser angolano e ser batalhador 

ir atrás do seu próprio sustento, lutar contra a descriminalização. Angola sofreo 30 

anos de guerra muita batalhar. O trabalho de escravo, a luta entre eles mesmo tudo 

pelo poder. (1 ano do ensino médio) 

 

Narrativa 9: 

Falando da História Angola vimos que fue O Bula Matade um grande guerreiro e um 

grande lutador e vimos que ele conseguiu debender o seu povo e li para mi foi um 

herói na historia angolana. (1 ano do ensino médio) 

 

Observam-se, na heterogeneidade constitutiva das narrativas, que os discentes, ao 

evocar suas memórias acerca dos heróis/guerreiros, constroem narrativas míticas que, segundo 

Charaudeau (2008, p.155), “buscam recuperar uma verdade (fundadora) que estaria ancorada 

na parte mais remota da memória coletiva de um povo”. O autor ressalta que “esse aspecto 

mítico da narrativa aparece, no curso da história e através das sociedades, sob a formas: 

narrativas inalteráveis e narrativas alegóricas”. (CHARAUDEAU 2008, p.155) 

Deve-se pontuar que as narrativas dos discentes correspondem às narrativas alegóricas 

que, conforme Charaudeau (2008, p.155), “transmitem-se no tempo e no espaço, sofrendo 

variações, mas guardando certos valores simbólicos que se desejam universais”. Nas narrativas 

analisadas, os valores simbólicos universais referem-se à força, à coragem, à determinação para 

vencer as vicissitudes que perpassam, de maneira intermitente, a vida dos cidadãos angolanos, 

como demostra a narrativa 8: “Angola e um pais grande belo com muitas maravilhas. Ser 

angolano e ser batalhador ir atrás do seu próprio sustento, lutar contra a 

descriminalização. Angola sofreo 30 anos de guerra muita batalhar. O trabalho de 

escravo, a luta entre eles mesmo tudo pelo poder”. 
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Situando ao leitor os mitos: 

 Embate e liberdade 

 

Narrativa 10:  

Angola é um país colonizado pelos portugueses e depois tiveram uma luta entre 

irmãos na qual faleceram muitos angolanos e tiveram a independência em 11 de 

novembro de 1975 quando o nosso atual presidente acinou o acordo de pais. (1 ano 

do ensino médio) 

 

Narrativa 11: 

Angola foi um dos territórios mais ocupado pelos portugueses na luta da 

independência também aprendi que foram muitos anos de guerra que depois 

tivemos a nossa liberdade no dia 11 de novembro de 1975 pelo presidente José. (1 

ano do ensino médio) 

 

Narrativa 12: 

Angola é um pais que foi escravizado pelos Europeus, de raça branca e por fim 

conseguimos superar esse massacre. Houve uma guerra entre os angolanos (partidos 

presidenciais) que levou muitos anos de batalha, que provocou mortes de muitos 

angolanos, inocentes e concorrentes da guerra. (1 ano do ensino médio) 

 

Narrativa 13: 

Angola é um país que teve a sua independência tarde. Sendo que viveu durante muitos 

anos em guerra. Angola é um país que vez tudo para surrir de novo, proclamou a sua 

independência em 11 de novembro de 1975 teve o primeiro precidente Dr António 

Agustinho Neto e teve a paz em 4 de abril de 2002 em mudico. (1 ano do ensino 

médio) 

Narrativa 14: 

Angola foi um país sofredor e amargurado durante o período da escravização. Foram 

contados que os Angolanos tiveram o espirito de revolta e lutaram até ao fim para ter 

uma vida digna e de igualdade social, liberdade de expressão. (1ano do ensino médio) 

 

Considerando o mito uma figura discursiva - espécie de um metadiscurso sobre as 

experiências históricas – possibilita-nos inferir que os mitos entrecruzam-se, em virtude do 

processo de reconfiguração do interdiscurso acerca da formação discursiva da História angolana 

que incorpora dois elementos pré-construídos sobre embate vis a vis liberdade: o primeiro 

homogeneização cultural e política, na época do império, com o intuito, nas palavras de Vieira 

(2004, p.196), “embrutecer, explorar e escravizar”, em outras palavras, coisificar o angolano, 

uma vez que negava-lhe a humanidade; o segundo a política de homogeneização, da República 

Popular de Angola para configurar uma unidade nacional e uma nação ossificada.  

 A narrativa 14 exemplifica esse entrecruzamento dos mitos: “Angola foi um país 

sofredor e amargurado durante o período da escravização. Foram contados que os 

Angolanos tiveram o espirito de revolta e lutaram até ao fim para ter uma vida digna e de 

igualdade social, liberdade de expressão”. Essa narrativa demonstra a nós, leitores, um tom 
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de esperança de que com o fim da guerra civil se constitua uma sociedade angolana, ancorada 

nos princípios da isonomia, fomentando, desta forma, “a distribuição mais racional das riquezas 

do país e o fim do monopólio de uns sobre outros em nível dos diretos sociais, políticos e 

econômicos”. (VIEIRA 2004, p. 197). 

Situando o leitor o corpus de análise da descrição das personagens, composta por sete 

descrições relacionada à personagem angolana e portuguesa ao longo da História de Angola.  

É relevante mencionar ao coenunciador que ao ato de descrever consiste, segundo 

Charaudeau (2008, p. 111), “ em ver o mundo com um ‘olhar parado’ ” que transita por um 

eixo temporal e, assim, evoca, no momento de nomear, localizar e atribuir qualidades as 

personagens que as singularizam, as memórias que se materializam por meio da 

interdiscursividade. Tais memórias, segundo Candau (2011, p.19), moldam “predisposições 

que vão levar os indivíduos a incorporar certos aspectos particulares do passado, a fazer 

escolhas memoriais” que se projetam no processo de individuação do discente angolano. 

As escolhas memoriais dos discentes fornecem-nos o seguinte cenário: 

Descrição 1  

Personagem Angolano: Descreverei sobre o assimilacionismo. Em que os 

angolanos tinham que aceitar e seguir a ideologia dos portugueses. Aqueles que o 

fariam seriam prestigiados + para isso tinham que esquecer a sua ideologia. Já aqueles 

que não seguissem ou aceitassem seriam punidos. (2 ano do ensino médio) 

 

 

Personagem português: Os português têm uma origem de cor branca e os 

portugueses são muitos bons em termos de comportamento e educação, digo isso, 

porque eu já convivi com português, eles são todos bons. (2 ano do ensino médio) 

 

Descrição 2 

Personagem angolano: Nos angolanos na nossa história, fomos os sofredores, 

escravos, zero a esquerda perante os olhos dos portugueses. (2 ano do ensino médio) 

 

Personagem português: é uma pessoa de cor branca e não so tem costumes e hábitos 

diferentes dos angolanos (negros) se acham superiores aos negros 

 

Descrição 3 

Personagem angolano: É um povo com muita alegria apesar do sofrimento da 

escravidão pelos portugueses, angolano é amor, humildade e união. (2 ano do ensino 

médio). 

 

Personagem português: os portugueses são de raça branca como o preto e também 

são um povo muito educado, humilde, trabalhador e fue também eles têm uma boa 

relação com os angolanos e que os portugueses são bons povos. 

 

As descrições apresentadas demonstram que, no inconsciente coletivos desses alunos, 

as escolhas memoriais trazem à tona com vivacidade a questão da assimilação que corresponde, 

de acordo com Neto (2014, p.170), “uma retórica da premissa da colonização”, em outras 
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palavras, um processo que possibilita moldar o outro de tal maneira que possa melhor dominá-

lo, anulando-o, ideologicamente. Além disso, observa-se que a perpetuação desse imaginário, 

ao longo do tempo, fomenta a superioridade do Outro – branco – no momento em que se 

estabelece um embate de alteridade, de reivindicações de direitos e deveres em uma sociedade 

desigual que, ao mesmo tempo, coisifica o negro, enaltece o branco. 

Em contrapartida, as próximas descrições demonstram-nos um interdiscurso do 

anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Nacional de Educação e de Ensino que rompe com a 

política de homogeneização da República Popular de Angola para configurar uma unidade 

nacional e uma nação ossificada. Situo o leitor os objetivos do anteprojeto81: 

 

Formar os cidadãos angolanos em geral, e a jovem geração em particular, 

desenvolvendo a consciência sobre a força criadora do homem e da atividade material, 

com vistas à edificação de relações sociais justas e democráticas; 

Desenvolver harmoniosamente as capacidades físicas, intelectuais estéticas, laborais 

e morais da jovem geração, de maneira contínua e sistemática, elevar o seu nível 

científico, técnico e tecnológico para contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico do país; 

Promover o desenvolvimento da consciência social, o respeito pelos valores 

nacionais e pela dignidade da pessoa humana, fortalecendo a unidade nacional, a 

fraternidade e a igualdade, democracia, amor à pátria e aos seus símbolos, defendendo 

intransigentemente a Independência Nacional e 

Fomentar estimular e desenvolver uma atitude de intransigência para com todas as 

condutas que atentem contra as normas de convivência social e 

Desenvolver o espírito de solidariedade entre os povos 

 

Situando ao coenunciador as descrições: 

 

Descrição 4:  

As personagens angolanas: são como fonte de inspiração porque tudo que eles 

representam são de motivação e coragem. Como Mandumem, Ekuikui II, Mutu –ya- 

Kevela; Nginga Mbande, Agostinho Neto, Diolinda Rodrigues, entre outras 

personagens. (1 ano do ensino médio) 

 

Personagem português: O português é o chefe, o dono de tudo e de todos, o 

ignorante, o atrasado no tempo e no estado o seu maior erro foi subestima os 

Angolano, hoje nos sabemos que ninguém é igual a niguêm. (2 ano do ensino médio) 

 

 

Descrição 5: 

 

Personagem angolano: são colhedores, familiares, umilde, o angolano é 

independente, os angolanos não têm preconceito.(2 ano do ensino médio) 

 

Personagem português: é um ser de cor branca; que colonizaram os angolanos; são 

muitos percoceitoso; que falam o português; e um ser que gosta de cantar e dançar. (2 

ano do ensino médio) 

 

                                                           
81 In.: Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Nacional de Educação e Ensino apud VIEIRA (2007, p.145) 
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Descrição 6: 

 

Personagem angolano: O Angolano de cor negra aquele que acarreta a sua realidade 

aceita a sua pátria e cultura. (2 ano do ensino médio) 

  

Personagem português: não tenho muito o que falar sobre os português não são 

humildes nem colhidor. (2 ano do ensino médio)  

 

 

Descrição 7: 

 

Personagem angolano:  Angolano são de cabelo curto e muito solidário quando é 

possível são desobediente. (2 ano do ensino médio)   

 

Personagem português:  O português é um ser de cor branca, infelizmente no meu 

ponto de vista são preconceituosos e nunca entenderam Angola ou a Africano geral, 

acreditam que os negros são predadores e macacos e são falsos porque vem para aqui 

apenas pela riqueza e não pelo povo. (2 ano do ensino médio) 

 

 

As descrições demonstram que os discentes deixam de ser o Tud (destinatário) ideal, 

condizente ao campo autônomo que se instaura na instituição escolar, para se tornar Tui 

(interpretante), no campo não autônomo, que rompe com olhar impessoal, contemplativo e sem 

questionamento acerca do repertório cultural e ideológico que lhe é transmitido pelo livro 

didático. É fulcral pontuar que essa ruptura é possível, em virtude de que o campo não autônomo 

configura –se em um ato enunciativo que ressalta a dialogicidade, permitindo, desta maneira, 

evocar os saberes: linguístico, memória coletiva, mitos e arquétipos, que perfilam o 

inconsciente coletivo e individual, para recompor não só um quadro dos fenômenos 

socioculturais, mas também estabelecer um processo de alteridade que abarque na igualdade 

todas diferenças, já que não é uma trilha pronta pra se delinear, mas uma trilha que aparece com 

o andar. 

Situando o leitor corpus de análise dos argumentos, composto por onze argumentos. É 

essencial pontuar ao leitor que argumentar consiste em realizar operações abstratas de ordem 

lógica, com a finalidade a elucidar as ligações de causa e efeito entre fatos ou acontecimentos. 

Charaudeau (2008, p.205) ressalta que para haja argumentação é necessário que exista: 

 

a)  uma proposta sobre o mundo que provoque um questionamento, em alguém, 

quanto a sua legitimidade (um questionamento quanto à legitimidade da proposta);  

b) um sujeito que se engaje em relação a esse questionamento (convicção) e 

desenvolva um raciocínio para tentar estabelecer uma verdade (quer seja própria ou 

universal, quer se trate de uma simples aceitabilidade ou de uma legitimidade) quanto 

a essa proposta; 

c) um outro sujeito que, relacionado com a mesma proposta, questionamento e 

verdade, constitua-se no alvo da argumentação. Trata-se da pessoa a que se dirige o 

sujeito que argumenta, na esperança de conduzi-la a compartilhar da mesma verdade 
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(persuasão), sabendo que ela pode aceitar (ficar a favor) ou refutar (ficar contra) a 

argumentação. 

 

Nos argumentos que serão apresentados, os discentes apresentam a sua proposta sobre 

o mundo que corresponde, neste caso em particular, ao produto de seu processo de 

individuação, permeado por um jogo de espelhos. Este jogo manifesta-se, em sua estrutura 

psíquica, por meio da palavra, da imagem e do discurso que enquanto signo vai modelar e 

remodelar o seu valor semântico em cada nova conjuntura e impregná-lo, segundo Bakhtin 

(2010, p.99), de “um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”. Situo o leitor os 

argumentos abaixo: 

  

Argumento 1:   

Ser angolano é: ser humilde, batalhador, é aceitar o que somos sem preconceito, é ter 

orgulho da nossa raiz e muito mais (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 2: 

Ser angolano é: ser feliz ter amor ao próximo, ser feliz, solidário, conhecer a origem. 

(2ano do ensino médio) 

 

 

Argumento 3: 

Ser angolano é: ser feliz e ser amigo, guerreiro embora vivendo com muitas 

debilidades. (2ano do ensino médio) 

 

 

Argumento 4: 

Ser angolano é: ser humilde, trabalhador, solidário. Em suma apesar das dificuldades 

é ser feliz. (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 5: 

Ser angolano é: ser lutador, guerreiro, otimista nos Angolonos somos maravilhosos 

nós nos devemos abater por nada. (2ano do ensino médio). 

 

Argumento 6: 

Ser angolano é: ser sentimental, carinhoso com os outros povos, não basta ser preto 

na cor, mas no sangue.  (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 7: 

Ser angolano é: primeiro aceitar a sua origem em qualquer lugar onde estiveres. 

Depois os teus atos tem que ti identificar com angolano (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 8: 

Ser angolano é: ter a força da rainha Nzinga, das Jungueiras e ter o Kuduro no pé. 
(2ano do ensino médio) 
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Argumento 9: 

Ser angolano é: amar a pátria, é saber ser solidário, é aceitar sua origem. (2 ano do 

ensino médio) 

 

Argumento10: 

Ser angolano é: apesar do sofrimento, mais ser angolano é alegria, paz, união, amor 

e ter humildade. (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 11: 

 

Ser angolano é: ser alguém que vive bem distante dos preconceitos apesar de alguns 

usarem produtos82. (2ano do ensino médio) 

 

É fulcral deixar claro ao leitor que o processo de construção desses argumentos perfila 

tanto o simulacro da ação do angolano no mundo e as suas respectivas ações de causa e 

consequência (processo narrativo), quanto o testemunho, a identificação e qualificação das 

ações dos angolanos, tendo como foco os estados de sua transformação (processo descritivo). 

 Sendo assim, o discente questionou-se (quem sou?), ao longo desse processo, com a 

intenção de estabelecer não uma verdade universal acerca de seu processo de individuação, mas 

uma verdade singular capaz de abarcar a diversidade (recusa vis a vis aceitação) dentro da 

igualdade em um processo de alteridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 O discente refere-se ao produto, utilizado para embranquecer em Angola. 
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5.2.3 Cenário socioeconômico da escola brasileira: Escola Estadual Exército 

Brasileiro  

Brasil é o pais da ambiguidade, do não dito, do sincretismo, da cordialidade e do 

respeito às diferenças. Mas, nota-se, nas entrelinhas desse capital cultural e simbólico, 

a ausência de uma consciência crítica dos cidadãos para utilizar, em sua prática 

cotidiana, a liberdade de expressão que superabunda no território brasileiro com o 

intuito de descortinar o jogo de espelhos que se instaura e revela a poucos o seu caráter 

perverso: desigualdade hierárquica que aglutina a discriminação, baseadas em 

estereótipos, com a desigualdade social de caráter extremo, que legitima e favorece a 

invisibilidade de sua natureza perversa. (COMENTÁRIOS MEUS) 

 

A instituição escolar: Escola Estadual Exército Brasileiro, está localizada na Rua Rebelo 

Silva, 127, Jardim São Nicolau83 e pertence à diretoria de ensino da zona leste. A respeito da 

comunidade, observam-se  os seguintes dados: a) bairro dormitório onde 90% de seus habitantes 

exercem suas atividades laborais em outros bairros; b) comunidade participativa no que 

concerne às reivindicações com o intuito de melhorar as questões de infraestrutura do bairro: 

moradia, educação, saúde e lazer.  

Para superar a condição de bairro dormitório, a Prefeitura de São Paulo desenvolve um 

programa de desenvolvimento econômico da zona leste, estruturado nos seguintes pilares: “ 

integração físico territorial, formação de recursos em níveis técnico e universitário e articulação 

institucional para atração de investimentos e geração de empregos84”. No entanto, a sua 

implementação é uma tarefa árdua, visto que há uma estimativa, de acordo com a Prefeitura de 

São Paulo, que 39,62% de 904.089 trabalhadores desempregados residem na região da zona 

leste. 

É relevante pontuar que apesar das dificuldades de infraestrutura, o bairro, ao longo dos 

anos, teve melhoras substanciais como demonstram as imagens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Zona leste próximo ao metrô Artur Alvim e Patriarca. 
84 Disponível em http://ww1.prefeitura.sp.gov.br 
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Imagem 5: Zona Leste Artur Alvim 

 

Imagem6: Zona Leste Patriarca 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq7paiyaLJAhWPq5AKHZcOAvoQjRwIBw&url=http://www.sptrans.com.br/blogtour/artigo/2012/08/page/2/&bvm=bv.108194040,d.Y2I&psig=AFQjCNHuw34fW-qf1ztEiIRP3NczXLrbag&ust=1448231539029270
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cidade_Patriarca.JPG
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Nesse processo investigativo do trabalho de campo etnológico, tive a oportunidade de 

esmiuçar as entrelinhas desse capital simbólico e cultural que perfila o imaginário cultural do 

discente do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Sendo assim, a cada diálogo que se 

instaurava com os alunos na sala de aula ou no corredor, observava que alguns discentes 

preferem sobrepor a enunciação do Outro e quando não a sobrepõem lhe oferecem uma atenção 

despretensiosa que a qualquer momento pode-se diluir, quando se debruçam de corpo e alma 

aos encantos da tecnologia portátil: smartphone, iPod, notebook etc.  

Com o intuito de compreender o processo de individuação do discente brasileiro, será 

apresentado, no próximo subitem, ao leitor o resultado dos dados coletados relacionados à 

primeira e a segunda parte do questionário que compõe a proposta de modelo de análise de 

discurso. 

 

5.2.4 Processo de individuação do discente brasileiro 

 

Situo o coenunciador que o questionário foi respondido por 56 alunos divididos entre o 

primeiro e o segundo ano do ensino médio, conforme demonstram, abaixo, os dados e os 

gráficos da categoria analítica: nível escolaridade 

Dados (7): Categoria analítica: Nível de escolaridade 

 

Escolaridade 

Alternativas Porcentual de respostas Número de respostas 

Primeiro ano do ensino 

médio 

39,3% 22 

Segundo ano do ensino 

médio 

44,6% 25 

Total de respostas 56 

Não respondidas   

Fonte: Questionário 
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Gráfico (7): Categoria analítica: Nível de escolaridade 

 

Fonte: Questionário 

 

A primeira pergunta – Você se define no Brasil um país multirracial como – tem a 

finalidade de observar o seu posicionamento em relação à classificação racial no Brasil, que 

corresponde, de acordo com Sansone (1997), a três sistemas de classificação racial: branco, 

negro, moreno/pardo, com a finalidade de enquadrar o maior contingente populacional. Nas 

palavras de Telles (2003, p. 106), a classificação racial brasileira representa “ um continuum de 

cores do branco ao negro, sendo que cada sistema possui um conjunto de categorias que variam 

em número e grau de ambiguidade”.   

Situo o leitor os dados e os gráficos abaixo: 

Dados (8): Categoria analítica: Autoclassificação 

 

Você se define no Brasil, um país multirracial, como: 

Alternativa Percentual de respostas Número de respostas 

branco 21,8% 12 

negro 12,7% 7 

moreno 32,7% 18 

pardo 32,7% 18 

      

Total de respostas 55 

Não respondidas 1 

Fonte: Questionário 
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Gráfico (8): Categoria analítica: Autoclassificação 

 

Fonte: Questionário 

 

A percentagem de pardo/moreno totaliza 65.4% demonstrando que o termo 

pardo/moreno exerce um papel fulcral tanto no processo classificatório brasileiro, quanto em 

seu processo de individuação. Em relação ao processo classificatório, observa-se a ambiguidade 

e a propensão a subestimar as distinções raciais, destacando, assim, uma característica em 

comum, onde se nota que não há processo classificatório um limite de cor, mas uma grande 

área cinza ou marrom. Por outro lado, os 7%, que se autodeclaram negros, almejam diminuir a 

ambiguidade e desestigmatizar a negritude. 

É essencial pontuar que o sistema autoclassificatório, adotado no Brasil, pode engendrar 

a refutação ou a aceitação de símbolos, de tradições e de estilos de vida relacionados a 

determinadas categorias. Nas palavras de Telles (2003, p.114), a refutação ao termo negro está 

associada “às características negativas tais como pobreza, preguiça e violência”.  

A respeito do processo de individuação, os símbolos: branco, negro, moreno/pardo, 

evocam, no inconsciente coletivo e individual dos discentes, um processo de alteridade, de 

acordo com Moura (2012, p.02): 

[..] sem opostos, sem contraste, em virtude de uma política de Estado, de uma 

ideologia que impeliram a psique do negro a flutuar em uma fronteira, lócus em que 

não há demarcação de uma linha de cor; mas apenas uma aglutinação, formando um 

mosaico étnico, onde a identidade negra brasileira diluiu-se e fragmentou-se gerando 
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um racismo escamoteado, uma visibilidade versus invisibilidade na sociedade 

brasileira contemporânea. 

A questão número dois – Ser mestiço no Brasil é – vem ao encontro da discussão acerca 

do autoentendimento da nação brasileira, de seus signos definidores e da cada um de seus 

membros, “pondo a nu a contradição entre, de um lado, o festejamento discursivo do país livre 

de preconceitos e, de outro, as práticas sociais e culturais que insistem em reproduzir as 

hierarquias sociais”. (HOFBAUER 2006, p.09) 

É fundamental pontuar ao leitor que a palavra moreno, oriunda de processo histórico 

cultura, expressa, de acordo com Hofbauer (2006, p.09), “intencionalidades individuais e 

coletivas e, consequentemente, pode e deve ser visto como intimamente ligado à construção da 

realidade social”.  Guillaumin (1988, p.159 apud HOFBAUER 2006, p.16) enfatiza que “as 

palavras e ações não pertencem a mundos diferentes e independentes entre si: são elementos de 

uma mesma situação. A autora pondera que: 

 

As palavras e a maneira de usá-las, sua história, suas derivações, suas associações e 

significados implícitos, tal como seu significado explícito, são elementos das relações 

sociais e dos fenômenos sociais. [..] Como instrumento das tradições, tanto do 

conhecimento quanto daquela concepção de mundo difusa que caracteriza uma 

sociedade ou grupos desta sociedade, marcam a percepção e a ação. Como unidade de 

significado são módulos concretos das ideologias: o que um falante de latim do mundo 

ocidental XVI entende, quando escuta, lê ou usa palavra “raça”, distingue-se muito 

daquilo que essa palavra significa para um ocidental do século XX independentemente 

da língua que este fala. (GUILLAUMIN 1998, p. 161 apud HOFBAUER 2006, 

pp.16/17) 

 

Sendo assim, quando os discentes escutam e leem a palavra moreno, indagam-se acerca 

de sua identidade e da mobilidade em um país que incorpora em suas relações o racismo às 

avessas. Em contrapartida, os discentes podem refutar esse racismo que se manifesta em nossa 

sociedade, graças à possibilidade de trazer, à tona - por meio do eixo temporal e de sua memória 

coletiva e discursiva-, a palavra moreno como símbolo da fusão de negros, de indígenas e 

europeus constituindo, assim, nas palavras de Gilberto Freyre, uma metarraça única e brasileira.  

Conforme demonstram os dados e os gráficos abaixo: 
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Dados (9): Categoria analítica: mestiço 

Ser mestiço no Brasil é: 

Alternativas Porcentual de respostas Número de respostas 

ter mobilidade social 25,5% 13 

não sofrer preconceito ou 

discriminação racial no 

convívio social 

31,4% 16 

tanto faz vivo em um país 

plurirracial 

43,1% 22 

total de respostas 51 

não respondida  5 

Fonte: Questionário 

Gráfico (9): Categoria analítica: mestiço 

 

Fonte: Questionário 

 

A questão número três – A relação entre brancos e negros sempre foram 

harmoniosas -  tem a finalidade não só de evocar a imagem das representações coletivas que o 

discente vivencia em seu cotidiano, mas também descortinar, de seu imaginário cultural, um 

dos signos definidores da nação brasileira: o mito da democracia racial.  

Situando os dados e os gráficos abaixo: 
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Dados (10): Categoria analítica: mito da democracia racial 

A relação entre brancos e negros sempre foram harmoniosas: 

  Percentual de respostas Número de respostas 

Claro, vivemos em um país 

multirracial, onde a 

democracia racial possibilita 

ter oportunidades tanto para 

o negro quanto para o 

branco 

1,9% 1 

Não sei, nunca sofri e nem 

presenciei nenhum ato de 

discriminação ou preconceito 

1,9% 1 

Não, o pais esconde um 

racismo às avessas 

96,3% 52 

Total de respostas 54 

Não respondidas 2 

Fonte: Questionário 

Gráfico (10): Categoria analítica: mito da democracia racial 

 

Fonte: Questionário 

 

Os dados e o gráfico demonstram-nos que 96,3% dos discentes asseveram que, no país, 

existe um racismo às avessas, possibilitando estabelecer, por meio das relações de 

incorporação/encaixamento do campo autônomo e não autônomo, a relação entre o campo 

institucional formal que legitima o mito da democracia racial como forma de sociabilidade e 
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representação coletiva do povo brasileiro e o campo das relações de gênero e ‘identidade 

nacional’.  

Observa-se que o campo institucional incorpora o campo das relações de gênero e de 

‘identidade cultural’, configurando, assim, no campo não autônomo, o mito da democracia 

racial como uma fachada que por grande período da História brasileira impossibilitou o cidadão 

brasileiro de perceber o racismo em sua sociedade. Além disso, o ideário da democracia racial 

representou a consolidação de uma exclusão racial que, segundo Gore e Figueredo (1997, p. 

16), corresponde “ à falta de integração social que se manifesta por meio de regras que limitam 

o acesso de grupos particulares ou pessoas aos recursos ou aos direitos da cidadania”.  

A pergunta número quatro –Você se considera luso-brasileiro, em virtude de ter a 

língua a língua materna o português-  tem a finalidade de recuperar, na memória discursiva 

e coletiva, a estrutura discursiva sobre a questão da língua portuguesa como fator determinante 

da identidade cultural brasileira. Situando os dados e os gráficos abaixo: 

 

Dados (11): Categoria analítica: língua portuguesa 

 

Você se considera luso-brasileiro, em virtude de ter a língua materna o português. 

Alternativas Percentual de 

respostas 

Número de respostas 

Sim 56,6% 30 

Não 43,4% 23 

Total de respostas 53 

Não respondidas 3 

Fonte: Questionário 
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Gráfico (11); Categoria analítica: língua portuguesa 

 

Fonte: Questionário 

Os dados corroboram a língua como um fator identitário e também demonstram que 

ainda persiste, na memória discursiva dos discentes, a imagem de um “ país monolíngue, onde 

todos os habitantes se entendem perfeitamente e vivem, por isso, em total harmonia”. (BAGNO 

e RANGEL 2005, p. 77) Essa imagem é constructo social-cultural do mito da língua única que, 

segundo Bagno e Rangel (IBIDEM), constituiu-se por meio de uma política linguística 

“essencialmente autoritária, consubstanciada em medidas repressoras que incluíram, por 

exemplo, a proibição, por parte da metrópole portuguesa, no século XVIII, da utilização da 

língua geral de origem tupi (a mais falada, então, em todo o território) com finalidades 

pedagógicas”. 

A questão número cinco: Qual a personagem, na História do Brasil, você se 

identifica e por quê? – tem o intuito de trazer, à tona, a influência do livro didático de História, 

já que por meio deste artefato cultural, o discente brasileiro começa encenar a sua relação 

consigo mesmo e com o Outro no mundo figurativo/da significação. Essa encenação 

materializa-se em dois momentos: o primeiro refere-se à recuperação das imagens e dos signos 

definidores da identidade ‘cultural’ brasileira, situados no substrato inconsciente mais profundo 

e comum a todos os discentes por intermédio das respostas de múltipla escolha. O segundo 

refere-se ao momento em que o aluno articula e rearticula os saberes em seu processo de 

cognição para conceituar a personagem escolhida que se torna, no mundo figurativo o discente, 

o arquétipo que deve ser reproduzido em termos de ideal de Eu. 
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Situando o leitor os dados e os gráficos que correspondem à primeira etapa da pergunta 

número cinco: 

Dados (12): Categoria analítica: personagem 

 

 

Qual a personagem, na História do Brasil, você se identifica e por quê? 

Alternativas Porcentual de 

respostas 

Numeros de 

respostas 

Escravo 48,2% 27 

Português 51,8% 29 

    

Total de respostas 56 

Não respondidas 0 

Fonte: Questionário 

Gráfico (12): Categoria analítica: personagem 

 

Fonte: Questionário 
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Dentre os 51, 8% que se identificam com a personagem portuguesa, foi selecionada uma 

amostra significativa com seis conceitos do segundo ano do ensino médio, com o intuito de 

apresentar ao leitor as imagens, os conteúdos e os arquétipos que emergem no processo de 

cognição/simbolização no momento de instaurar um TU no mundo figurativo/da significação. 

Situando os conceitos acerca da personagem escolhida pelos discentes do primeiro ano 

do ensino médio: 

Português: 

Porque eles trouxeram a língua portuguesa e entendimento da língua que hoje é falada 

no País. (2ano do ensino médio) 

 

Pois quem trouxe a língua portuguesa foi os portugueses e hoje em dia por isso é nossa 

língua nativa. (2ano do ensino médio) 

 

Porque sem ele o Brasil não seria descoberto tão cedo e não se desenvolveria como 

ele foi (2ano do ensino médio) 

 
Porque ele revolucionou o Brasil. (2ano do ensino médio) 

 

Porque eles revolucionaram o Brasil (2ano do ensino médio) 

 

Porque eles revolucionaram a história do Brasil (2ano do ensino médio) 

 

Em relação aos 48,2% que se identificaram com a personagem escravo. Foram 

selecionados quatro conceitos do primeiro ano do ensino médio e um do segundo ano: 

Escravo: 

Porque não gosto de desmerecer as pessoas. (2ano do ensino médio) 

 

Pois são pessoas trabalhadoras, que trouxeram cultura para o nosso país. (1ano do 

ensino médio) 

 

Porque sou negra. (1ano do ensino médio) 

 

Porque sua determinação e sua vontade de querer mostrar ao mundo que ninguém é 

melhor nem pior que ninguém e ganhar o seu espaço, seu melhor e seu respeito em 

todo o mundo, sempre com este objetivo. (1ano do ensino médio) 

 

Os conceitos dos alunos do ensino médio possibilitam-nos por meio das palavras 

recuperar os seguintes indícios da estrutura discursiva que perfila em seu inconsciente coletivo, 

a saber:  língua portuguesa, descoberto, revolucionou o Brasil. Tais palavras demonstram-

nos que os discentes do segundo ano do ensino médio evocam e projetam a personagem 

portuguesa como o déspota esclarecido que tinha a função “histórica de possuir e colonizar 

domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que neles se compreendem, 

exercendo também influência moral que lhe é adstrita pelo Padroado do Oriente”. (DECRETO 

LEI nº. 22.465) 
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Em contrapartida os 43,4% que se identificaram com a personagem escravo apresentam-

nos, por meio das palavras: pessoas trabalhadoras, cultura, sou negra, determinação, que o 

seu processo de individuação não está alicerçado na ambiguidade, tampouco na ausência de 

percepção e valoração de suas raízes histórico-culturais no momento de se confrontar com o 

Outro. Deve-se ressaltar que essa percepção e valoração dos discentes, na era da 

supermodernidade, são oriundas de um de um processo da implementação da Lei 10.639/2003 

que visa a retomar a discussão do papel do afro-brasileiro na formação da sociedade por um 

viés valorativo e não depreciativo.  

 

Parte II – Modos de apreensão da realidade 

 

Situando ao leitor o corpus para análise das narrativas: 

Foi selecionada uma amostra de sete narrativas que corresponde, segundo Charaudeau 

(2008, p. 156), às narrativas de testemunho histórico, já que “ reconstroem o mais objetivamente 

possível uma parte da realidade passada”. Sendo assim, esses discentes correspondem ao TUd 

do campo autônomo da instituição escolar, visto que se tornaram o eco, ampliado e 

materializado do Outro. 

Seguem as narrativas abaixo: 

Narrativa1: 

Em 1500, Pedro Alvarez Cabral encontrou um pedaço de terra que mais tarde apelidou 

de Brasil. Quando ele chegou com sua embarcação, só avistou índios e com isso 

buscou conquista-lo para montar uma nova nação como decendência deles (2ano do 

ensino médio) 

 

Narrativa 2: 

O Brasil foi descoberto em 1500 22 de abril, pelos os portugueses, que após presentear 

os índios o fizeram eles de escravos depois foi chegando mais imigrantes maioria 

negros da africa e foi aumentando depois em 1888 a Princesa Isabel declarou o fim da 

escravidão. (1ano do ensino médio) 

 

Narrativa 3: 

Que ele foi descoberto pelos Portugueses em 1500 por Pedro Alvares Cabral e quando 

chegaram se depararam com o índio e foi onde começou a escravidão do Brasil. (2ano 

do ensino médio) 

 

Narrativa 4: 

 

O Brasil em sua colonização, os negros eram escravos, até a princesa Isabel decretar 

a lei Aurea.  (1ano do ensino médio) 
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Narrativa5: 

 

22 de abril o Brasil foi descoberto pro Pedro Alvares Cabral, quando ele pisou no 

Brasil encontrou vários índios que foram escravizados em 1500. No ano de 1800, os 

portugueses trouxeram os negros, que também foram escravizados. (2ano do ensino 

médio) 

 

Narrativa 6: 

O Brasil foi colonizado pelos portugueses onde começou o processo de recursos 

naturais (que foi estraidos). Como os índios não aceitaram a escravidão. Foram mortos 

e trouxeram escravos da Africa para trabalhar no Brasil. (1ano do ensino médio) 

 

 

Narrativa 7: 

Um país habitado por índios que com a chegada dos Portugueses aceitaram 

mercadoria de origem portuguesa em troca de trabalho escravo. Os portugueses 

colonizaram o Brasil dando origem a um novo povo. (1ano do ensino médio) 

 

Situando o leitor o corpus de análise da descrição das personagens, composta por sete 

descrições relacionada à personagem portuguesa e ao escravo ao longo da História do Brasil.  

É essencial pontuar ao coenunciador que o ato de qualificar uma personagem 

corresponde, conforme Charaudeau (2008, p. 116):  

 

[..] uma atividade que ao sujeito falante manifestar o seu imaginário, individual e/ou 

coletivo, imaginário da construção e da apropriação do mundo (outros dirão 

‘predação’) num jogo de conflito entre as visões normativas impostas pelos consensos 

sociais e visões própria ao sujeito.  

 

Esse jogo de conflito aflora por meio das descrições das personagens e, assim, 

possibilita-nos compreender o imaginário individual e/ou coletivo dos discentes acerca dos 

protagonistas da História do Brasil: português e o escravo. Situando ao leitor as descrições 

abaixo:  

Descrição 1: 

Escravo: pessoa negra vinda de família pobre com o destino traçado a viver prestando 

serviços a seus superiores em troca de comida e moradia. (1ano do ensino médio) 

 

Português: pessoa branca, nascida em família rica com sobrenome conhecido, 

predestinado a tomar posse de terras e heranças. (1ano do ensino médio) 

 

Descrição 2: 

Escravo: ele era aquele que é privado da liberdade, está submetido à vontade de um 

senhor, a quem pertence como propriedade. (2ano do ensino médio) 

 

Português: foram que colonizaram os índios e escravizaram os mesmos, porém, 

ajudaram a formar novas línguas. (2ano do ensino médio) 
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Descrição 3: 

 

Escravos: eram escravizados a trabalhar de graça, e só comiam os restos de comida 

que eles davam, foi aí que fizeram a famosa feijoada, e para completar eram 

espancados. (2ano do ensino médio) 

 

Português: os portugueses fizeram a colonização do Brasil e também fizeram a 

mistura de línguas e eles maltratavam muito os escravos. (2ano do ensino médio) 

 

Descrição 4: 

Escravo: trazido pelos portugueses por conta da mão-de-obra barata, eram trazidos 

em navios, eram responsáveis por todo trabalho pesado sem gratificação nenhuma, 

podendo apanhar caso não obedece. Eles também eram vendidos. (2ano do ensino 

médio) 

 

Português: no princípio colonizaram os índios para ensinar a falar a mesma língua, 

tomaram conta das terras dos índios para morar e colonizar, fazendo do Brasil um país 

deles, com regras deles. (2ano do ensino médio) 

 

Descrição 5: 

Escravos: eram pobres, forçados a trabalhar e apanharam quando não compriam suas 

tarefas e não tinham direito a nada. (2ano do ensino médio) 

 

Português: eles eram brancos e discobriram o Brasil, eram egoístas e ruins forçaram 

as negras a serem escravas. (2ano do ensino médio) 

 

 

Descrição 6: 

Escravos: foram vendidos e tratados com indiferença pelo fato da cor. (2ano do 

ensino médio) 

 

Português: orgulhosos, mas também inteligentes pelo fato de usarem seus estudos e 

armas como fundamento para fazer os negros de escravos. (2ano do ensino médio) 

 

Descrição 7: 

Escravo: negro que teve que fazer trabalho forçado e pesado onde era maltratado pelo 

patrão. (1ano do ensino médio) 

 

Português: safado, oportunista e explorador. (1ano do ensino médio) 

 

As descrições apresentadas demonstram, em sua heterogeneidade constitutiva, uma 

memória discursiva que perpassa a descrição das personagens de maneira estereotipada. O 

negro é visto pelos discentes com a rubrica da inferioridade, da submissão e da cordialidade, 

reconstruindo, desta forma, o termo figurativo negro como um ser coisificado, visto que o 

anseio e expectativas da personagem negro diluíram com o processo de aculturação. Além 

disso, a personagem negro era objeto de trabalho o qual não tinha posicionamento/atitude, em 

outras palavras, seres bestializados que não possuíam outra alternativa, a não ser aceitar sua 
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condição de viver com os maus tratos, como demonstra o excerto da descrição 5 “não tinham 

direito a nada”. 

As descrições 5, 6 e 7 acerca da personagem portuguesa evocam e projetam em seu 

imaginário a desmitificação da imagem do déspota esclarecido, uma vez que pontuam o seu 

caráter oportunista e explorador. Deve-se pontuar que essas três descrições possibilitam a esses 

alunos transitar do Tud (destinatário) ideal condizente ao campo autônomo que se constitui na 

esfera escolar, para se tornar um Tui (interpretante) no campo não autônomo, uma vez que 

rompe com olhar contemplativo e sem questionamentos sobre o repertório cultural e ideológico 

do livro didático de História do Brasil. 

Situando o corpus de análise dos argumentos, composto por dezesseis argumentos:  

Argumento 1:   

Ser negro no Brasil é: sofrer discriminação em qualquer lugar, independente do cargo 

da pessoa. (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 2: 

Ser negro no Brasil é: ter orgulho da pessoa que é, ter orgulho da raça. (2ano do 

ensino médio)  

 

Argumento 3: 

Ser negro no Brasil é: naturalmente ter uma personalidade forte e em certo casos ter 

que enfrentar uma onda de pré-conceitos e julgamentos. Mas em outros casos isto é 

apenas um detalhe é fácil e melhor vivermos todos juntos. (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 4: 

Ser negro no Brasil é: muita das veses sofrer proconceitos, discriminação por causa 

da cor. Vivemos num país que 80% das pessoas são mestiças entre branco e negros, 

racismo no Brasil é Burrice. (1ano do ensino médio) 

 

Argumento 5: 

Ser negro no Brasil é: às vezes um pouco difícil, porque em pleno século 21 ainda 

existe muitas pessoas que cometem o crime de racismo, porém, aos poucos esse crime 

vai desaparecendo (2ano do ensino médio). 

 

Argumento 6: 

Ser negro no Brasil é: muito difícil , pois o negro sofre muito preconceito por causa 

da sua cor e não tendo muitas oportunidades de crescer na vida pro causa do 

preconceito. (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 7: 

Ser negro no Brasil é: ser uma pessoa feliz que se sente bem, mesmo com tantos 

preconceitos. (1ano do ensino médio) 
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Argumento 8: 

Ser negro no Brasil é: carregar as marcas que seus descendentes sofreram no Brasil, 

como todos nos que somos 60% mestiços no Brasil. (1ano do ensino médio) 

 

Argumento 9: 

Ser negro no Brasil é: conviver com um racismo velado. (1 ano do ensino médio) 

 

 

Argumento10: 

Ser negro no Brasil é: ter orgulho da sua cor e orgulho de seus descendentes. (2ano 

do ensino médio) 

 

Argumento 11: 

 

Ser negro no Brasil é: poder provar para o mundo que para ser negro não precisa ser 

discriminado ou sofrer. Mostrar que todos somos iguais.. (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 12: 

 

Ser negro no Brasil é: viver ameaçado diariamente por conta do racismo que toma 

conta do país. (1ano do ensino médio)  

 

 

Argumento 13: 

 

Ser negro no Brasil é: ser uma pessoa comum mas com tanto preconceito acabam os 

tornando pessoas de outro mundo, como se não pertencesse a sociedade, mas 

independente do racismo, preconceito, as injuras são pessoas como qualquer um outro 

tendo os mesmos direitos. (1ano do ensino médio) 

 

Argumento 14: 

 

Ser negro no Brasil é: buscar seu respeito e sua dignidade por mais que digam que 

o Brasil não é um pais preconceituoso, sempre tem aquele que são preconceituoso 

pode não ser todo mundo mais algum sim (1ano do ensino médio) 

 

Argumento 15: 

 

Ser negro no Brasil é: sofrer preconceito mais um preconceito diferente um 

preconceito que hoje em dia e mascarado e escondido (1ano do ensino médio). 

 

Argumento 16: 

 

Ser negro no Brasil é: ser um ser-humano como todos os outros. (1ano do ensino 

médio) 

 

Os argumentos - produto do entrecruzamento entre o simulacro da ação do afro-

brasileiro e do português ao longo da História (narrativa) e o testemunho e a qualificação de 
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suas ações (descritivo) -, demonstram que os alunos do primeiro e do segundo ano do ensino 

médio questionaram-se (quem sou?)  ao longo desse processo, com o intuito de estabelecer uma 

verdade singular que perpasse por um processo de individuação “ socialmente construído, 

dialógico, descentrado, múltiplo, nômade, situado e inscrito na superfície do corpo, produzido 

pela linguagem’ (SANTAELLA 2007, p. 86) 
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Retomando os fios da meada: Considerações finais 
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A discussão acerca das implicações de uma herança cultural comum, emoldurada em 

uma perspectiva multiculturalista, levou-me a abordar, ao longo desta pesquisa, o 

entrecruzamento entre a língua portuguesa e a identidade cultural dos discentes no Brasil e em 

Angola. Essa abordagem foi construída tanto por meio de uma escuta polifônica e dialógica 

(com o intuito de dar vozes aos membros da CPLP), quanto por uma observação atenta a um 

cenário – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, repleto de descontinuidades, 

porosidades e conflitos.  

No decorrer deste estudo, um dos meus objetivos primordiais foi compreender o 

processo de configuração da imagem do afro-brasileiro e do angolano ao longo da história nos 

livros didáticos de História no período de 1945-2014 e também verificar a influência do 

discurso pedagógico e o papel da instituição escolar no processo de individuação dos atores 

sociais – brasileiros e angolanos.  

Sendo assim, o capítulo I teve o intuito de apresentar ao coenunciador que o livro 

didático, como meio de expressão simbólica, compõe um repertório cultural que não só aglutina 

um vasto conjunto de valores: étnico, religioso, político e social, como também são portadores 

de símbolos definidores da nação. Tais símbolos possibilitam aos discentes projetar e encenar 

sua relação consigo e com o Outro, para estabelecer laços de pertencimento com os seus sinais 

diacríticos, já que o discente, eco ampliado dos livros didáticos, não nasce cidadão torna-se um 

cidadão. 

É essencial relembrar meu leitor que o livro didático tem o papel de recontar memórias 

ditas “oficiais” que ajudam a compor a identidade do discente angolano e brasileiro, uma vez 

que a memória e identidade nutrem-se mutuamente no processo de reconstrução de um 

metadiscurso sobre as experiências históricas. Esse metadiscurso pode valorar as vozes 

dissonantes e marginais, ou ocultá-las, em outras palavras, torná-las invisíveis em prol de uma 

unidade nacional por meio da homogeneidade em termos linguístico e cultural. 

Observa-se que tanto no Brasil, quanto em Angola houve uma tendência ao processo de 

homogeneização do metadiscurso nos livros didáticos de História. No caso do cenário 

brasileiro, pôde-se notar, por meio da análise discurso de linha francesa, que os livros didáticos 

de História potencializam, por meio dos signos definidores da nação: mito da democracia racial, 

embranquecimento e miscigenação, o simulacro da naturalização e da banalização das relações 

raciais. Em Angola, foi observado, por meio procedimento metodológico história de vida 

tópica, que o livro didático deixou marcas mnemônicas indeléveis em seus cidadãos, visto que 

afloram o sentimento de inferioridade, de coisificação do Outro. Tais sentimentos vêm à tona, 
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por meio dos signos definidores da nação angolana: luta nacional contra o colonialismo, 

nacionalismo, partido nacional (MPLA) e as revoltas populares que se aglutinam no slogan “um 

só povo, uma só nação”. 

O capítulo II é marcado por descontinuidades e porosidades, já que aborda o papel da 

língua portuguesa, como instrumento de expressão de pensamento e artefato cultural, e o seu 

processo de se tornar, na contemporaneidade, uma herança comum, herdada dos membros da 

CPLP: Brasil e Angola. O cerne da questão é a “herança comum” que subjaz um processo de 

apropriação, reapropriação e de negociação de caráter assimétrico (às vezes ocultado pelos 

defensores da CPLP) entre os dominadores (portugueses) e os dominados (africanos e 

brasileiros).  Além da questão da língua, o processo de construção de uma comunidade lusófona 

abarca questões histórica, ideológica, política e econômica que se entrecruzam e fornecem-nos 

um cenário mais denso e complexo ao termo lusofonia e a sua respectiva comunidade.  

 Nesse cenário, a língua portuguesa, como língua oficial dos membros da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), perfila a articulação entre língua, conhecimento e 

poder como demonstra o subitem 2.2.2 - Ndembu e seus respectivos arquivos- onde a escrita 

em língua portuguesa, usada  pelos africanos, era considerada um objeto formal e simbólico de 

poder que se instaurava por meio de uma relação de subordinação do Estado africano vassalo 

diante do grande Outro – o governo português em Luanda.  

O poema de Semedo “Em que língua escrever” também explora, de maneira singular, 

as tensões e os embates identítários que vivenciaram os africanos para manter a sua língua, 

como patrimônio cultural imaterial. Tais tensões, caro leitor, ainda persistem na 

contemporaneidade, graças a uma releitura do “destino imperial português”, ancorada na 

ausência da criticidade do passado e da manutenção do papel messiânico e civilizador de 

Portugal. Essa releitura é denunciada por intelectuais, como Eduardo Lourenço e Alfredo 

Margarido, que constituem, nesse cenário, vozes dissonantes em detrimento da uniformidade e 

da totalidade do pensamento acerca do espaço lusófono. 

 Essas vozes ultrapassam o discurso acrítico, de autocelebração e de autocentração, 

como o fulcro de não só aceitar a pluralidade, ultrapassar os interesses pontuais e os concluios 

de grupos econômicos e políticos, como também inserir, no metadiscurso da CPLP, as vozes 

da diversidade histórica, cultural e simbólica que permeiam o imaginário cultural dos distintos 

povos “falantes” da língua portuguesa. É relevante que esses povos – atores sociais – sejam 

vistos e considerados como sujeitos, portadores de seus sinais diacríticos, para compor uma 

comunidade plural e híbrida, onde os membros que a compõe sejam vistos como sujeitos 
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históricos e políticos autônomos e independentes que se reconheçam como atores de sua própria 

cultura, base de sua identidade cultural. Esta identidade não poder ser lusa, mas deve ser 

angolana, moçambicana, cabo-verdiana, guineenses, são timorenses, constituindo, desta forma, 

uma comunidade híbrida que terá língua portuguesa como língua franca e não uma herança 

comum, que oblitera o processo de individuação de seus membros. 

No capítulo III, é o momento de discutir como os membros da CPLP, neste caso objeto 

de estudo Brasil e Angola, elaboram suas respectivas políticas linguísticas educacionais e quais 

as imbricações dessas políticas no processo de individuação dos atores sociais. Observa-se, 

nesse processo investigativo, que a língua deve ser vista como uma capital de memória que 

modela e remodela a sua singular substância, ou seja, a sua carga material e simbólica. No caso 

das políticas linguísticas, o material está atrelado à regra e à materialidade linguística – código 

social que se consubstancia entre os seus interlocutores; o simbólico, a polissemia de sentidos 

que se materializa na prática cotidiana dos sujeitos. 

Para compreender a materialidade linguística e o simbólico da linguagem no cenário 

brasileiro, foi utilizado como recurso metodológico uma revisão de literatura acerca das 

políticas educacionais que nos fornece um panorama do cenário linguístico brasileiro. Salienta-

se que esse panorama possibilita-nos notar que as políticas linguísticas e o planejamento 

linguístico aparecem diluídas em políticas cultural, educacional e políticas de inclusão ou 

exclusão. A diluição, às vezes, impele a um processo de homogeneização dos cenários 

linguísticos que se configura no país, em virtude da impossibilidade de valorar e diferenciar 

uma gestão in vivo (produto das práticas social, cultural e simbólica de uma comunidade, que 

não é determinada por lei ou por decreto), da gestão in vitro – provenientes de ações de poder 

e controle sobre o Estado – nação. 

Essa diluição torna-se evidente, no cenário brasileiro, quando se percebe a existência do 

mito de um país monolíngue que oculta as comunidades apartadas, marginalizadas do cenário 

linguístico. Deve-se pontuar que essas comunidades não abarcam apenas aos falantes 

brasileiros de outras línguas (como os povos indígenas que possuem 170 línguas indígenas 

distintas e os migrantes e imigrantes das diversas partes do mundo), mas também aos falantes 

do português brasileiro que contém a marca da estigmatização por causa de não atingir a 

proficiência em relação à norma-padrão, entendida como uma codificação classificatória das 

formas assumidas como modelo linguístico ideal e de seu modo de falar. Esse cenário pode 

engendrar a supervalorização da norma-padrão e, assim, criar dificuldades como as variações 
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dialetais da própria língua portuguesa e, por fim, reforçar o monolinguismo nacional em função 

de uma homogeneização linguística. 

No cenário angolano, foi utilizada uma fundamentação teórica acerca das políticas 

linguístico-culturais por uma perspectiva antropológica-linguística, já que a intenção é dar 

vozes aos atores sociais angolanos e, assim, desvincular de uma revisão de literatura, permeada 

por um olhar etnocentrista, com a finalidade de desnudar o mosaico cultural e linguístico e de 

compreender o processo de individuação do ator social, por intermédio da aplicabilidade das 

políticas linguística no cenário educacional e suas implicações tanto na comunidade, quanto na 

sociedade.  

Para lograr êxito nesse percurso antropológico-linguístico, recorri às categorias 

analíticas de Hamel (1988ª), que possibilitam-nos observar, no cenário linguístico angolano, 

que as políticas linguístico-culturais tendem, por meio da implementação da língua portuguesa 

como meio de comunicação nas instituições do Estado, a saber: ensino Fundamental e Médio, 

a um processo de homogeneização, visto que desvalorizam a língua nacional que, segundo 

Ngalasso 1987, p. 120), “designa toda a língua de origem autóctone qualquer que seja a sua 

importância geográfica ou demográfica, quer seja majoritária ou não”. 

Logo, pode-se pontuar que tanto no cenário brasileiro, quanto angolano os atores sociais 

“falantes” da língua portuguesa vivenciam, de forma sutil e ubíqua, uma violência simbólica 

que perpassa, entrecruza tanto o processo de enunciação, quanto de individuação do cidadão 

comum, de intelectuais e de formadores de opinião.  

Diante da relevância e da influência da linguagem, da cultura, do discurso no processo 

de individuação dos atores sociais, no capítulo IV, é apresentado ao coenunciador uma proposta 

de modelo de análise discurso com o intuito de compreender, na supermodernidade, o processo 

de individuação desta geração que não só explora, de maneira consciente ou inconsciente, a 

superabundância de informações, mas também vivencia a transição da escola moderna 

responsável pela “formação do cidadão” para escola da supermodernidade, estruturada na 

circulação de pessoas, consumo e comunicação. 

Deve-se ressaltar que a transição colocou em xeque o papel da escola como um lugar 

antropológico, onde o caráter simbólico estabelecia entre os alunos e professores conexões de 

um caráter identitário, relacional e histórico. Tais conexões constituíam um ponto de interseção 

que alimentava, apesar do conteúdo ideológico dos livros didáticos, os eixos, os labirintos onde 

discentes e docentes se cruzavam, trocavam símbolos, linguagens e códigos.  
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As conexões foram diluindo ao longo do tempo, uma vez que a escola moderna valorou 

em sua prática a “formação” de cidadãos para o Estado-nação. É fulcral esclarecer ao leitor que 

a palavra “formar” subjaz a ideia de homogeneização, de mutilação de singularidades em prol 

de um bem comum uno e indivisível. Sendo assim, a falência da escola moderna é oriunda de 

não saber acolher, unificar e simbolizar as diferenças dentro da igualdade no imaginário cultural 

dos alunos. Além disso, a escola moderna impossibilitou, ao longo dos anos, em virtude da 

criação de estereótipos de gênero, etnia e classe, a convivência de realidades plurais, 

multiformes e polifônicas de necessidades distintas que fortalecessem não só a dinâmica da sala 

de aula e da instituição, mas também o processo de individuação dos discentes para lidar com 

a diversidade de maneira que fomente a inclusão e não a exclusão. 

Por outro lado, a escola, na supermodernidade, rompe com o papel de “formar” 

cidadãos, uma vez que a escola se torna, nas palavras de Silva (2012, p. 354), “ um espaço que 

remete à leveza, à impessoalidade, à rapidez, ou seja, elementos que caracterizam um não 

lugar”. O leitor, nesse cenário, deve ser anuente que o caráter idiossincrático da escola 

permanece, mas ao aluno torna-se responsável pelo seu processo de ensino/aprendizagem, visto 

que pode optar a ser um aluno/espectador, com a rubrica de um “bricoleur”, que reconstrói, de 

maneira crítica o conteúdo- aprendido em sala de aula- para ultrapassar a homogeneização do 

caráter identitário, relacional e histórico dos livros didáticos; ou se tornar o aluno/consumidor 

que desreferencializa o seu olhar, tornando-se impessoal, contemplativo e sem questionamento 

acerca do pastiche cultural transmitido em sala de aula.  

A responsabilidade do processo de ensino/aprendizagem dada ao aluno no cenário da 

supermodernidade cria uma ruptura com a escola moderna, a qual responsabilizava o professor, 

a infraestrutura, os livros didáticos em relação ao fracasso da “formação” dos discentes. Creio 

que, na supermodernidade, o papel da educação é fornecer diretrizes para o aluno desenvolver 

suas competências e habilidades, com fulcro em trilhar o seu labirinto de maneira singular e 

autônomo, desconstruindo assim o mito da “formação” de cidadãos. 

Logo, a proposta de modelo de análise de discurso emerge da observação de que o texto, 

utilizado pelos discentes, é um dispositivo de análise para compreensão do processo de 

individuação do discente na supermodermidade, uma vez que a escrita, além de ser uma maneira 

de relação social, especifica, de acordo com Orlandi (2001, p.233), “ a natureza da memória, 

ou seja, define o estatuto da memória (o saber discursivo que determina a produção dos sentidos 

e a posição dos sujeitos)”, neste caso em particular, a posição dos sujeitos está relacionada ao 

aluno/consumidor ou aluno/espectador no cenário educativo.  
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 Ademais, o texto é considerado um capital cultural que nos conduz a recuperar as 

marcas mnemônicas que se modelam e remodelam, ao longo do eixo temporal, por meio dos 

saberes que perfilam o inconsciente coletivo e individual do discente. A recuperação dessas 

marcas corrobora, ao longo do trabalho, que o processo de cognição/simbolização e o processo 

de figurativo/significação dos discentes em relação ao seu interlocutor não se referem a uma 

totalidade autônoma, uma vez que depende do capital cultural, dos filtros em relação aos valores 

cultural e simbólico que perpassam o processo de reconstrução das representações culturais 

atrelado ao ponto de vista do enunciador como também do sujeito interpretante. 

Com o intuito de descortinar tanto o capital cultural, quanto os filtros atrelados aos 

valores simbólicos dos discentes no Brasil e em Angola foi realizado, no capítulo V, um 

trabalho de campo etnológico. Este trabalho valora a interação contínua entre os dispositivos 

de investigação de campo, da descrição, do processo interpretativo dos fenômenos 

socioculturais, com a finalidade de não sobrepor a identidade coletiva e mutilar as identidades 

singulares, produto de um constructo social e histórico. 

Observa-se, durante o trabalho de campo etnológico, que os discentes, no cenário 

educativo angolano e brasileiro, trazem, à tona, não só os signos definidores do Estado-nação 

em seu processo de individuação, como também os embates, os conflitos em sua psique em 

relação ao ideal de Eu em uma sociedade que ainda valora a homogeneização, em vez de acolher 

a diferença dentro da igualdade para construir um metadiscurso que perpasse vozes dissonantes 

e singulares. 

 Por conseguinte, os signos estão em evidência, nas narrativas, nas descrições e nos 

argumentos, produzidos pelos discentes brasileiro e angolano. Levando-me a ponderar que o 

livro didático, como artefato cultural, é um instrumento de poder que regula as relações sociais, 

atribui valores simbólicos e constrói comportamento/postura dos discentes em prol de uma 

“formação” una e indivisível. Deve-se ressaltar que o livro didático configura-se tanto na escola 

moderna, como também na escola da era da supermodernidade, como um cenário ideal “para 

fundamentar os interesses que movem os grupos sociais e que o fazem buscar no passado 

justificativas para seus projetos futuros, no caso do livro por meio de uma narrativa histórica” 

(CUNHA e XAVIER 2014, p.135) 

Chamo a atenção do meu leitor que seria uma pouco determinista encerrar esta pesquisa 

com esse parágrafo, pois acredito que o processo de ensino/aprendizagem tanto no Brasil, 

quanto em Angola não só se constrói apenas com o livro didático de História, mas pela sinergia 

de forças: o aluno deve se tornar um aluno/espectador e responsável pelo seu processo de 
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aprendizagem; o professor, seguir o caminho de mediador do saber para potencializar as 

habilidade e competências dos alunos para  não “formar” cidadãos e ao Estado cabe repensar 

acerca do cidadão que se deseja projetar no devir, já que é responsável pela produção, 

elaboração e disseminação dos livros didáticos. 
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Anexos I 

 

12 Cartas de Ambaquistas ou de discípulos seus. 

 

 

 

1- Carta do < negociante africano > Narciso António Paschoal a Henrique Dias de 

Carvalho, de 18.7.1884 (CARVALHO, 1890-1894, op. cit, vol I, pp. 346-347).                               

<.......> Sr. Presente da estimada carta de v, datada de hoje; vou em primeiro logar 

agradecer os seus cumprimentos que retribuo, desejando-lhe a contribuição da sua saude; eu 

continuo encommodado, sendo este o motivo de ainda não poder dar ahi uma chegada. 

Aos seus criados dei o recado para se dirigirem aos sobos a fim de arranjarem os 

carregadores; eu já providenciei para me trazerem todos que podessem ajuntar; mais ainda não 

me appareceram e apenas pude agora arranjar o homem portador d’ esta, para contratar com V. 

a fim de seguir com ele na sua missão, este homem esteve muitos anos anos em Loanda, e tem 

bastante prática da gente e costumes do sertão. 

Quando despachar os portadores para Cassanje devem eles passar aqui para receberem 

a carta para o chefe de Cassanje, assim como recomendar ao pessoal a maneira por que devem 

entrar naquele concelho. 

O home que remeto tem conhecimento com os sobas que, como de costume abonam os 

carregadores; por isso com grande facilidade pode ir engajando os carregadores, dirigindo-se 

aos sobas. 

De V., etc Angingi Acabari, 18 de Julho de 1884 – Sr. Major Henrique de Carvalho = 

Narciso Antonio Paschoal.                                                       
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2. Carta do <negociante africano> Narciso António Paschoal a Herinque Dias de 

Carvalho, de 20.7.1884 (CARVALHO, ibidem, vol I, p. 347)                           

  

<.. Sr- É portador d’esta o seu criado que tinha vindo ao engaje de carregadores que não 

pôde obter nessa, disse-me que alguns sobas pediam que lhes adiantasse alguma vestimenta, 

mas é uma desculpa simples, e como os conheço, querem enganar a V,. porque sei que alguns 

sobas estão comprometidos com carregadores para diversos negociantes. 

O homem que eu mandei no outro dia para águia de V., passou aqui hontem tendo-lhe 

recomendado para hoje seguir para o Sanza, a fim de engajar os carregadores que lhe foram 

recomendados por V., e vendo a vontade da parte d’elle, creio que o há conseguir muito breve. 

Sube do mesmo homem que V. tencionava mandar uma oferta ao jaga de Cassanje por 

uns Caquatas85 que me consta estarem ahi no concelho os quaes já estão naturalizados Bângalas, 

por terem gasto todas as importâncias86 que traziam do Muatiânvua a seus negócios, não 

podendo por este motivo voltarem para a Lunda, e cresce mais que eles não podiam entregar 

pessoalmente a oferta para a jaga, por não se corresponderem com o referido jaga de Cassanje, 

e mesmo acho desnecessário fazer similhante oferta, visto V. não tencionar passar nas terras de 

Cassanje. 

Eu acho-me um pouco melhor mas muito fraco; tenciono fazer uma visita a V. mesmo 

para falarmos sobre certos assumptos da sua missão. 

Desejo que continue de perfeita saude e sou com estima e consideração. 

De V., etc.. Angingi Acabari, 20 de julho de 1884, -... Sr. Major Henrique de Carvalho= 

Narciso Antonio Paschoal 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85Trata-se de Toca Muvumo e alguns outros caquata, que o Mwant Yav Noéji Ambunda enviara, em 1882, para Luanda, para o governador 

português, com cinquenta presas de elefante, uma <anã>, duzentos escravos, borracha e um leopardo vivo, que, no entanto, tinham sido retidos 

pelos Mbangala junto Kwango. Em Julho de 1884 chegaram a Malanje, onde encontraram Carvalho ocupado com os preparativos da sua 
expedição.  
86 Conjunto de artigos de comércio que um negociante levava na sua viagem. 
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3. Carta do Soba Andala Quissúa Andombo ao ajudante da expedição de Henrique Dias 

de Carvalho, Manoel Sertorio de Almeida Aguiar, de 29.8.1884 (CARVALHO, ididem, 

vol I, p.349) 

 

< Ilmo. Sr. – Recebi a honrada carta de V. Sª. com data de 20 do corrente, que 

acompanhou uma peça de chita, um barril de pólvora e (3) botijas de agua ardente, que por sua 

generosidade mandou-me offerecer, e mil vezes muito obrigadíssimo Fico certo da chegada de 

V. neste sitio, de meu filho Ndala Quinguangua, assim o trabalho que tem ahi de mandar fazer 

a pousada (fundo), para qualquer negociador que por ahi transitar, conforme as ordens de Sua 

Magestade Fidelíssima, a quem Deus guarde, e estimarei que cumpra os ditas ordens, para 

ganhar a victoria. Depois de concluir o trabalho de ahi, aqui m’achará ás ordens, para escolher 

o sitio que quiser, para fazer outra casa como aquella. A respeito dos carregadores, até quando 

chegar aqui...o Sr. major, que diz ter ficado em Malanje, e por consequências V.Sª pode falar a 

meus filhos, que estão vizinhos com o dito Andala Quinguangua, para ver se arranjão ahi alguns 

carregadores para irem em Malanje. Estimei as medidas que Sua Magestade Fidelíssima tomou, 

de mandar a Expedição portuguesa para o Matianvo. 

Chegando aqui V. e o .. Sr. major, poderão fallar bem com os carregadores que quiserem 

ganhar, para levarem as cargas. 

Concluo, desejando a V.Sª  a mais perfeitíssima saude e ventura, e eu fico de saude, e 

assentado em um logar por causa da minha idade avançada, e sou por ser com respeito. 

De V.Sª seu súbdito muito obrigado e criado. Banza, 28 de julho de 1884. - .. Sr. tenente 

ajudante Aguiar – Sobba, Ndala Quissua Ndombo. 

P.S – Sciente do bom tratamento que lhe está fazendo o meu subordinado filho Ndala 

Quinguangua, conforme V. mandou-me dizer na sua estimada carta, e muito estimarei que ele 

continue, como subordinado portuguez. 
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4. Carta do secretário ambaquista do soba Cuigana Mogongo ao ajudante da expedição 

de Henrique Dias de Carvalho, Manoel Sertorio de Almeida Aguiar, de 29.8.1884 

(CARVALHO, ibidem, vol I, p. 344) 

< Ilmo. Sr. Tenente – Em primeiro desculpa sem saber o honrado nome de V Sª e peço 

perdão a V. Sª por parte de Deus Nosso Senhor, a confiança de lhe dirigir similhante esta; e 

como minha necessidade tão me exige por isso humildemente dirigio-lhe esta; Estou informado 

de vários meus patrícios d’aqui, em como V.Sª tem a Gulha87 de olhar para uma pessoa que está 

eu também com meus olhos; e para o que no caso de ser assim, rogo a sua bondade comparecer 

neste minha Banza, responsabilizo da jornada do meu senhor 50:000 que são duas vaccas e um 

garrote que é o nosso dinheiro d’aqui. Deus guarde a V.Sª Canbonbo, 29 de agosto de 1884. = 

Soba, Cuigana Mogongo>. 

 

5. Carta da chefe shinje Mona Samba Mahango e de seu filho Mona Candala a Henrique 

Dias de Carvalho, s.d [1884] (CARVALHO, ibidem, vol I, pp. 528-529) 

 

Ilmo e Exmo Sr. major  - Recebi pelo seu portador José, uma peça de chita, uma dita de 

riscado, um barril de porvora que me mandou, mas isto por lhe informar das ordens que eu 

publiquei pois, tenho a dizer ao sr. major, que ordenei que publiquei não é porque desgostei 

com viagem que a sua Senhora Rei de Sua Magestade lhe encarrega marchar e porque a chigada 

do sr. Capitão não o tratei mal, nem ele, mas havia começo de aver desculpas do ourobo, por 

parte da minha gente e como vi que há muita gente com cargas é por isso, dei ordem da minha 

gente a não ir no acampamento porque no muita confusão é por onde tem havido do ourobo e 

não para não vender de comer como falei-lhe vieçe na senzala a comprar; como levam moneas  

ao sr.major opois vortam os objetos porque não tem crime para o sr. major pagar-me espero 

coisas de ofertas, como parente do mesmo Rei do Muatahiamvo, pois o sr. Capitão não quer 

que o povo d’elle que viece na senzala, o quer é minha gente ir no acampamento e eu não quero 

para logo aver dezorde e para invitar as consequências faço o meu asogue para todos e compram 

ahi, a loba de povora avinha sem ser cheia por isso lhe faço ver para não desculpar com meu 

portador. Sou de V. Exª, veneradora, Muana Mahango e Mona Candalla, seu d’elle. 

 

  

                                                           
87 Agulha como sinônimo de aparelho, instrumento. 
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6. Carta de Mona Quienza, marido da chefe shinje Mona Samba Mahango, a Henrique 

Dias de Carvalho, s.d [1884]. (CARVALHO, ibidem, vol I, p. 529) 

 

Ilmo e Exmo 
 Sr. Major Henrique de Carvalho – Recebi a sua a carta em resposta á minha, 

onde se dignou dizer que estava passando mal de saude e vai já bem. 

Eu lhe fiz vortar o mimo que me mandou, como ontem já lhe fiz ver, mas como era de 

mimo eu recebeu, que isto não há mais nada. 

Melhor era que chegasse nesta sua digna Banza que a vista faz fé, mesmo eu que sou 

amazio  della estive incaza ontem e que cheguei encontrei já estas borradas o que meu major 

estranha; nós agradecemos d’esta sua viagem ninguem ambicionou visto estar segundo ao nosso 

Rei, depois que me trata bem em razão de ser já pertencente do mesmo Rei lhe pareço agradecer, 

nós tudo o mesmo, e os portadores entregar o mimo e fico-lhe muito obrigado. Sem mais desejo-

lhe saude, venha depressa cá o espero que a caza está ás suas ordens. 

Sou de V.Exª, Mona Quienza, barrigão de Muana Mahango. 

 

7. Carta do Soba Cáhia Cassáxi, sobeba subordinado ao soba Ambango, perto do Lui, a 

Henrique Dias de Carvalho, de 31.12.1884 ( Carvalho, ibidem, vol I, pp. 529-530) 

 

Ilmo e Exmo Sr. Majolo – No dia 29 appareceram os meus filhos que eu redava como 

serventes de revar a sua carga, os pergundei que os faria vir, me contou os seu irmão Quipago 

foi prezo por isso nos fugimos, como não roubamos nada e sim nada pois viemos. 

Eu como sou pessoa de considerar mandei vortar meus filhos houtro atraz hoje que vão 

no manto do nome Cairo, eu vou rá por 8 dias o 9 dia rá me tem eu ir farar meus filhos, Banza, 

31 de dezembro de 1884. – De V.Sª seu alto venerador creado amigo = Soba, Caia de Cassaxi 

 

. 
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8. Ofício de Quissengue, o mais poderoso potentado cokwe entre os rios Kwango e 

Cassai88, a Henrique Dias de Carvalho, de 18.5.1886 (Carvalho, ibidem, vol III, pp. 523-

524) 

< Meu presado amigo e senhor major – Hitengo 18 de maio de 1886 – Foi me á mão o 

seu  favor pelo meu primo Xa Cumba datado de 6 de abril do corrente anno. Sou a dizer que 

pelo seu conteúdo não respondo nada porque o meu desejo é que o senhor major chegue aqui 

pessoalmente junto com um quilolo do Muatiânvua89 meu parente para fallarmos bem, embora 

a sua Expedição fique lá com o Muatiânvua pois o que me importa é fallar com o senhor 

representante de Muene Puto nosso amo, protector e senhor de todas estas terras e dar-lhe bons 

conselhos com respeito ao meu parente Muatianvua, visto resolver-se a ir tomar posse do logar 

para que o chamaram os quilolos da Mussumba. 

Aqui me achou o seu amigo Xa Cumba com um recado imbocal sobre a faca90 do 

Muatiânvua Xanama que Muene Puto quer para acabar com as intrigas de Lundas e Quiocos e 

eu não tenho querido dal-a e se a entreguei agora a rogo de meu primo Xa Cumba e só para que 

o senhor major fique sabendo quando nós os Quiocos respeitamos e estimamos a Muene Puto. 

Devo advertil-o porêm, que todos os Lundas sabem que as facas em meu poder eram 

duas, uma para matar o meu parente Xa Madiamba que é a que leva meu primo, pois sou amigo 

e não quero os Quiocos abusem d’isso no caminho para os fecharem á marcha do meu parente 

e amigo. 

Se o senhor major não pode ver aqui, não tem nada, para ahi vou fazer partir meu irmão 

Xa Cazanga e segundo o que conversar com ele irei ao seu encontro no Luembe para fallarmos 

muito bem sobre a outra faca e acabar todas as questões para o seu amigo Muatiânvua, elle pode 

herdar e não haver mais mal nenhum. Sem alteração para mais. Desejo ao senhor major ter 

saude e em geral o mesmo á sua comitiva. Enquanto eu, vou indo sem novidade. Sou como 

amigo. Do senhor obrigado e acabo. Sua Magestade Quissengue. – N.B.E, favor mandar-me 

uma arma de revolvo, é uma graça que lhe agradece muito seu amigo Quissengue>. 

  

 

 

                                                           
88 Chefe principal dos Cokwe entre os rios Chicapa e Luembe. 
89 O Mwant Yav eleito Xa Madiamba alias Quibuinza Ianvo, herdeiro potencial do título de Mwant Yav, que em 1870 ou 1871 fugira da 

Mussumba devido a intrigas de corte e fora para o exílio e que agora deveria tomar posse como Mwant Yav. O parentesco alegado nesta carta, 
entre Quissengue e Xa Madiamba, é fictício e assenta numa linguagem de parentesco baseada em tradições orais, comum às elites lunda e 

cokwe. 
90 Trata-se da grande faca cerimonial e de guerra mucuali dos Lunda, que o Mwant Yav Noéji  Ambumba, conhecido por Xanama (1874-1883) 
tinha dado aos Cokwe como garantia e compensação pelo serviço de lhe matarem os seus inimigos lunda. O resgaste da faca e a consequente 

reconcialiação oficial entre Lunda e Cokwe só foram possíveis graças à intervenção de Carvalho. 
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9. Pós-escrito de uma carta de Mona Mahóca91 a Henrique Dias de Carvalho, escrita por 

um Ambaquista ou um dos seus discípulos e assinado por Sua Magestade Mahoca, s.d 

[1886] (Carvalho, ibidem, vol. III, p. 529) 

 

< NB – Eu aqui no sitio sô superior de todos os potentados e o Quissengue é meu 

sobrinho no sitio. Escrevo ao meu amigo para seu contento. O primeiro Quissengue queria 

guerras com Quimbundo ou o matal-o depois que fiz lhe voltar, não podia mais lá chegar, por 

saber que eu sô tio fez-lhe voltar. Vejo que o amigo conhece potentado Quissengue, e não a 

mim, por isso lhe aviso para ficar na certeza. Desejo-lhe saude e paz a sua comitiva toda. Espero 

amigo mande-me algumas polletas92para arma o favor, lhe serei muito obrigado, disponha etc. 

2º. NB. – Terá v. a bondade de mandar pelo meu filho Xa Cumba1 arma portuguesa de mais de 

2 canos, sendo revólver, melhor, mais obrigado e sumamente grato lhe ficarei eu que sô seu 

amigo – Rei Mahoca>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Pai do potentado cokwe, Muanagana Xa Cumba, um <sobrinho> do poderoso chefe cokwe Quissengue que vivia a sul de Hitengo, a 

residência deste. 
92 Espoletas 
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10. Carta ofício do lunda Muene Luhanda Mutombo (<prande potentado> dos Lunda 

junto ao Chiumbe) ao Mwant Yav eleito Xa Madiamba alias Quibuinza lanvo, escrita por 

seu secretário, um Ambaquista ou discípulo de ambaquista, de 2.6.1886. (Carvalho, 

ibidem, vol III, p.557) 

< Sitio de Mona Luhanda 2 de junho de 1886. – Senhor Muatiânvua Xa Madiamba. Fui 

intimado hoje por Vossa Embaixada para me apresentar no Chibango com os meus quilolos 

sem demora, o que devia cumprir, poré, existe uma complicação não ir junto á Embaixada, 

pelos Quiocos de cima protesta logo que tenha notícia que estou seguindo para baixo, aproveita 

o occasisião fazer o binji93 nestas terras, por isso esperávamos que o nosso Muatiânvua, pae e 

bom amigo, subisse o Rúqui ou o Cassai, a bem de juntar ahi todos os quilolos de cima pelo 

menos, o que acontece e o que está para acontecer terá notícia, para ter tempo de acudir aos 

seus povos que ficam esperando guerra dos Quiocos do sul e contra mim está sério. Todavia os 

povos estão suspirando a sua chegada para os tirar da escravidão, precisar buscar os prisioneiros 

que choram liberdade d’elles, a maior parte filhos e filhas do Muatiânvua e mulheres do mesmo 

acima contudo todavia, aquillo que resolva o meu Muantiânvua, duvida nenhuma devo ter, de 

me apresentar com os meus quilolos, que todos somos seus escravos e vamos para os seus 

encontro e acampamento. Nesta data remeto ao meu Muatiânvua pelo velho Calenga, bom 

amigo, dous ribertos a ser uma moleca e um muleque e tambem um muleque a ex.mo sr. major 

e um dito a Lucuoquexe do Muatiânvua que são quatro. Sem mais disponha do vosso cativo, 

que é um nada ao pé do Muatiânvua – (a) Mutombo á Capenda Mona Luhanda> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Fazer o binji era equivalente ás gazzivas, roubos de gente ou caça de pessoas 
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11. Carta de Manuel Correia da Rocha da colónia ambaquista de Luambata, na 

Mussumba, a Henrique Dias de Carvalho, de 18.5.1886 (Carvalho, ibidem, vol III, p.559) 

 

<Sr. major Henrique de Carvalho – Recebi o seu officio e respondo mandando-lhe dizer 

que o Canapumba, Muítia, Muári Muíxi, Lucuóquexe e grande Catalla, mandam dizer ao ... sr. 

que diga ao nosso amigo Muatiânvua que faça a brevidade de vir muito cedo; estamos chorando 

a elle ha muito tempo; o Mutanda Mucanza, irmão do Muatiânvua, que assumiu  interinamente 

a direcção dos negócios e recolheu os parentes que se lhe apresentam para serem entregues aos 

Muatiânvua, também ancioso espera a elle  e remete para o ... sr., uma ponta de marfim e dois 

moleques, a outra é para o Xa Madiamba de mussapo (sinal de respeito). 

Emquanto tudo, está aqui; o que querem é a vinda d’elle com brevidade, que nada de 

muita demora mais no caminho, que todos andam chorando por elle, nada mais, que nada mais 

oferecem dizer ao... sr., o mais e a perfeita saude em companhia da sua comitiva, emquanto nós 

aqui estamos ás suas ordens por sermos do.... sr., qiololos do Muatiânvua, o Muítia, 

Canapumba, Lucuóquexe, Calala, Muári Muíxi e todos mais, e o mesmo escrevente muito seu 

atencioso vr. e creado Manuel Correia da Rocha> 
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12. Carta do carregador Xavier Domingos Paschoal a Henrique Dias de Carvalho, s.d 

[Primavera de 1888] (Carvalho, ibidem, vol IV, p. 723) 

 

< Meu bom patrão. – Desejo-lhe saude. Por este meio venho solicitar a V. uma fineza 

que desejo vel a realizada. Como vim a esta cidade94 em acompanhamento de V., no seu regreço 

a esta, e como não sou filho d’esta terra e por não me agradar esta terra, não quero ficar, quero 

regraçar-me á minha pátria, portanto venho por meio d’esta minha catinha, pedir o favor de me 

passar um escripto do meu bom comportamento durante a longa viagem que fizemos para ir á 

Mussumba e para chegar a esta cidade, que parece não tinha fim, qual é o meu mau 

procedimento que procedi na viagem, se assim V. patrão assim julgar, outro sim passar-me uma 

carta para minha segurança, que quando eu chegar á minha terra não me acontecer nada, porque 

eu em chegando lá, quero fabricar minha cubata em ordem no caminho do negocio junto á 

minha família para quando vier qualquer autoridade do Rei como patrão receber-la em boa 

harmonia, eu sou preto mas com o coração de branco. A terra que eu quero fabricar lá no 

caminho é o Camau, onde o meu patrão com o seu Angananzambi cortou o fogo no 

acampamento95, onde todos iamos ficando assados, portanto peço a V. este obsequio e favor 

para o meu governo. – Sou com toda a estima de V. Att. or V.º Obrº. Cr.º Servo que pede a 

resposta (ass.) Xavier Domingos Paschoal. – NB. Não se esqueça de me dar uma bandeira do 

nosso Rei para a cubata>. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Luanda 
95 O acampamento da Expedição tinha sido destruído pelo fogo a 9.5.1885. O vale da Camau pertencia aos domínios do chefe Caianvo, súbdito 

do potentado shinje Capenda – ca- Mulemba. 
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Anexos II 

 

VIII CONFERÊNCIA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA 

COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA Luanda, 23 de Julho de 

2010    

 

DECLARAÇÃO DE LUANDA    

 

1. Os Chefes de Estado e de Governo de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 

Portugal, São Tomé e Príncipe, o Ministro das Relações Exteriores do Brasil e o Vice Primeiro-

Ministro de Timor-Leste, reuniram-se na VIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em Luanda, no dia 23 de Julho de 

2010.   

 

2. Elegeram Sua Excelência o Senhor Presidente da República de Angola, José Eduardo dos 

Santos, Presidente da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, para os 

próximos dois anos.   

 

3. Tomaram nota, com satisfação, das medidas adoptadas e das acções desenvolvidas desde a 

VII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada em Lisboa, no dia 25 

de Julho de 2008, para a afirmação da Comunidade e concretização dos seus objectivos, 

traduzindo o prestígio crescente da Organização. Congratularam-se, também, com o 

desenvolvimento impressivo das relações entre os Estados membros, traduzido em crescente 

cooperação económica, técnico-científica, cultural, comercial, circulação de pessoas e em 

investimentos cruzados que vêm contribuindo para o estreitamento das relações no espaço 

CPLP, para o crescimento económico dos seus países e desenvolvimento social dos seus povos.   

 

4. Aprovaram uma Declaração sobre o tema da Conferência, “A Solidariedade na Diversidade 

no Espaço da CPLP”, tendo realçado, no âmbito da diversidade cultural e de desenvolvimento 

social e económico da Comunidade, a importância da solidariedade na concertação político- 

diplomática, na ajuda ao desenvolvimento e na promoção e difusão da Língua Portuguesa - 

factor de união dos oito Estados membros da Organização.    
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5. Reafirmaram a plena validade do seu compromisso histórico, consagrado na Declaração 

Constitutiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com a Democracia, o Estado de 

Direito, os Direitos Humanos e a Justiça Social e, neste sentido, congratularam-se com os 

avanços concretos registados, em todo o espaço da CPLP, no que tange estes direitos 

fundamentais. 

 

6. No âmbito da concertação política e diplomática, realçaram: 

 

i) A necessidade da CPLP consolidar a sua projecção internacional, através do reforço da 

actuação conjunta, tendo em vista a promoção da mundialização da língua portuguesa e 

designadamente a sua introdução em Organismos Internacionais, bem como a sua utilização 

efectiva naqueles Organismos  em que o português já é  língua oficial ou de trabalho, a fim de 

se implementar o Plano de Acção de Brasília para a Promoção, a Difusão e a Projecção da 

Língua Portuguesa, recomendado pela VI Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros, 

realizada no dia 31 de Março passado, em Brasília. 

 

A importância, também nesse contexto, de se reforçarem as relações com a ONU e as suas 

Agências especializadas, estabelecendo parcerias com as Organizações Regionais e Sub-

Regionais em que se inserem os seus Estados membros. Destacaram, como passos de 

importância especial, a celebração, tão cedo quanto possível, de Memoranda de Entendimento 

com a União Africana (UA) e a Comunidade Económica dos Estados da África Oriental 

(CEDEAO); 

 

ii) O papel crucial dos Grupos CPLP na estruturação das actividades da CPLP, em matérias de 

interesse comum, designadamente na implementação da Declaração de Brasília sobre a Língua 

Portuguesa, na concertação político - diplomática entre os seus membros e no reforço do 

prestígio da CPLP junto das Organizações e Países em que os Grupos tenham sido 

estabelecidos. 

 

Neste sentido, encorajaram os Grupos CPLP a darem cumprimento ao estipulado na resolução 

adoptada pela X Reunião Ordinária do Conselho de Ministros, realizada em Luanda, em Julho 

de 2005; 
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iii) O acompanhamento regular da situação interna nos Estados membros merecendo, especial 

atenção, em particular, o caso da Guiné-Bissau. 

 

Neste sentido, manifestaram a sua solidariedade com o povo guineense, bem como com as 

autoridades legítimas da República da Guiné-Bissau, designadamente com S. Ex.ª o Presidente 

Malam Bacai Sanha e com S. Ex.ª o Primeiro-Ministro Carlos Gomes Júnior e com todos 

aqueles que pugnam pela construção de um verdadeiro Estado de Direito Democrático e pelo 

desenvolvimento económico e social. 

 

Recordaram que os acontecimentos do 1º de Abril constituíram um grave atentado à ordem 

constitucional e que de imediato foram objecto de uma condenação firme por parte da CPLP, 

instando as autoridades competentes a resolver a situação dos detidos na sequência daqueles 

acontecimentos. Reiteraram a necessidade de respeito pelo princípio da submissão do poder 

militar ao poder político. 

 

Reafirmaram que a consolidação de um clima de estabilidade e de segurança no País é factor 

fundamental para a continuidade do diálogo com os parceiros internacionais relevantes. 

Acentuam ainda a necessidade de um firme combate ao narcotráfico, também causa da 

instabilidade que afecta o País, e manifestam o apoio ao correspondente programa nacional de 

luta contra aquele tráfico. 

 

Reafirmaram o apoio da CPLP às autoridades da Guiné-Bissau no diálogo político com os seus 

parceiros internacionais, dado o seu empenho em prosseguir a reforma no Sector da Defesa e 

Segurança e os programas e projectos inscritos no âmbito da estratégia nacional de redução da 

pobreza e os que a Comunidade Internacional (Nações Unidas, União Europeia, Instituições 

Financeiras Internacionais, Organizações regionais e países doadores) vem aprovando e 

desenvolvendo, com vista ao reforço da estabilidade política, da capacidade institucional do 

Estado e do desenvolvimento socioeconómico. 

 

Neste sentido, consideraram crucial a participação da CPLP nas actividades da Comunidade 

internacional, passando pelo reforço da actuação do Grupo de Contacto (GICGB) em Bissau e 

em Nova Iorque, em estreita coordenação com a CEDEAO, com a Comissão de Consolidação 

da Paz e o Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau. 
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iv) Os desenvolvimentos positivos, conseguidos nos últimos dois anos, na estabilização política 

e social de Timor-Leste. 

 

Tendo em conta a especificidade do desenvolvimento histórico em Timor-Leste, da sua situação 

geográfica e da sua integração na CPLP, reiteraram a necessidade de esforços específicos de 

aproximação da CPLP a Timor-Leste e reafirmaram a deliberação de estabelecer uma 

Representação Permanente em Díli, cujo mandato deverá ser reformulado de forma a conter, 

como elemento central, uma forte componente cultural e de apoio à reintrodução da Língua 

Portuguesa, para além da componente política inscrita no actual mandato; 

 

v) A realização de eleições regulares e a legitimidade democrática que daí decorre, como 

elemento essencial para assegurar quer a estabilidade política e social nos seus países, quer a 

consolidação de instituições democráticas e representativas e o estabelecimento efectivo de 

Estados de direito. Neste sentido, congratularam-se com a realização das Missões de 

Observação Eleitoral da CPLP e com a contribuição que estas Missões vêm dando à 

credibilização internacional dos processos eleitorais nos Estados membros. Saudaram 

igualmente, o papel da CPLP e dos seus Estados membros na observação eleitoral das eleições 

legislativas e presidenciais na Guiné- Bissau; das eleições legislativas em Angola e das eleições 

gerais em Moçambique; 

 

vi) A necessidade de reformar e revitalizar o sistema das Nações Unidas, em particular o 

Conselho de Segurança, de modo a torná-lo mais representativo diante das novas realidades 

mundiais. Recordando os termos do Comunicado Final da II Reunião do Conselho de Ministros 

(Salvador, 1997), da Declaração de São Tomé (2004), da Declaração de Bissau (2006) e da 

Declaração de Lisboa (2008), reiteraram o seu apoio a que o Brasil integre o Conselho de 

Segurança da ONU como membro permanente. 

 

Reafirmaram, ainda no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a disposição 

constante no Plano de Acção para o Futuro da CPLP, adoptado em Coimbra, em Julho de 2003, 

no sentido de que os Estados membros tenham maior participação naquele Conselho, reiterando 

o apoio da Comunidade à candidatura de Portugal para o mandato de 2011-2012; 
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vii)  Afirmaram o seu empenho na continuação das negociações internacionais de clima, assim 

como na implementação das orientações políticas constantes do Acordo de Copenhaga, e 

comprometeram-se a desenvolver os melhores esforços para o sucesso das negociações que 

decorrerão por ocasião da 16ª Conferência dos Estados Parte da Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Alterações Climáticas e 6ª Reunião dos Estados Parte ao Protocolo de Quioto, a 

ter lugar em Cancún, de 29 de Novembro a 10 de Dezembro de 2010; 

 

Incentivaram a utilização de energia produzida com base em fontes renováveis, reduzindo e 

dependência dos combustíveis de origem fóssil e combatendo as alterações climáticas, 

potenciando as sinergias que os vários Estados da CPLP podem promover neste domínio, que 

reveste particular relevo para o desenvolvimento sustentável das gerações futuras. 

 

Assinalaram a importância da protecção e valorização da biodiversidade e reiteraram o seu 

empenho em que a 10ª. Conferência dos Estados partes da Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB), que decorrerá no Japão, em Nagoya, de  18 a 29 de Outubro de 2010, consiga 

alcançar todos os objectivos traçados, nomeadamente a adopção de um Protocolo sobre Acessos 

aos Recursos Genéticos e Partilha de Benefícios derivados da sua Utilização e de um novo 

plano estratégico para o pós 2010, para o qual se reconhece a necessidade de uma adequada 

mobilização de recursos; 

 

Recomendaram a formulação de estratégias orientadas para universalizar o acesso às 

tecnologias de informação e comunicação / TIC e o desenvolvimento de conteúdos digitais, 

através, entre outros, de programas de alfabetização digital e tecnológica, para garantir a 

apropriação social do conhecimento e a utilização e aplicação das TIC nas escolas, servindo 

também como veículo de promoção e internacionalização da língua portuguesa em suportes 

pedagógicos modernos. 

 

viii) A apresentação de novas candidaturas a Observadores Associados da CPLP, considerando 

que a aproximação de países de fora do espaço da Língua Portuguesa à Comunidade não só a 

prestigia, como a projecta política e economicamente. 
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Consideraram, assim, que o Regulamento dos Observadores Associados da CPLP, agora 

aprovado, propicia um enquadramento, mais claro, destes na Comunidade, ao estabelecer as 

condições de concessão e manutenção da categoria de Observador Associado e o seu 

relacionamento com a Organização, reflectido na apresentação designadamente de um Plano de 

Acção, de carácter sustentável e constante no contexto particular da promoção e difusão da 

Língua Portuguesa e a concretizar por instrumento específico junto das instâncias competentes 

da CPLP; 

 

Tomaram nota das candidaturas à categoria de Observador Associado apresentadas por 

Marrocos, Ucrânia e Suazilândia que serão apreciadas à luz do novo Regulamento. 

 

ix) Tendo em consideração o pedido formal da Guiné Equatorial de obtenção do estatuto de 

membro de pleno direito da CPLP, decidiram abrir negociações relativas ao processo de adesão 

conforme às normas estatutárias da CPLP; 

 

Nesse sentido, mandataram a Presidência em exercício e o Secretariado Executivo da CPLP 

para elaborar um Programa de apoio às reformas a concretizar pela Guiné Equatorial para dar 

pleno cumprimento às disposições estatutárias da CPLP, particularmente no que respeita à 

adopção e utilização efectiva da Língua Portuguesa; 

 

Convidam a Presidência em exercício a elaborar um relatório de avaliação dos progressos 

realizados pela Guiné Equatorial, que será apreciado na próxima Reunião Ministerial e 

submetido aos Chefes de Estado. 

 

x) O interesse em desenvolver esforços de aproximação à Ilha Maurício e ao Senegal, 

nomeadamente no âmbito da difusão e ensino da Língua Portuguesa, ajudando, 

simultaneamente, a dar resposta aos anseios destes Observadores Associados no cumprimento 

de um dos objectivos primordiais da CPLP; 

 

 

xi) A realização da II sessão da Assembleia Parlamentar, em Lisboa, que entre outras, 

recomendou o reforço da cooperação no âmbito da protecção dos direitos dos cidadãos 

lusófonos e a promoção da língua portuguesa em todos os Estados membros, para potenciar a 
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sua internacionalização e efectiva utilização nas Organizações internacionais, particularmente 

no sistema das Nações Unidas. 

 

Congratularam-se com a realização desta II Sessão da Assembleia Parlamentar, encorajando os 

Parlamentos dos Estados membros a desenvolver esforços para a consolidação deste órgão 

comunitário, que em muito contribuirá para reforçar a representatividade da CPLP, dando maior 

visibilidade e prestígio à Comunidade. 

 

Saudaram, igualmente, a realização das Jornadas Parlamentares da Rede das Mulheres 

Parlamentares da Assembleia Parlamentar da CPLP, em S. Tomé, a 15 e 16 de Junho passado, 

que decorreram sob o lema «Mulheres da CPLP por um Mundo Melhor»; 

 

xii) A realização do III Fórum da Aliança das Civilizações (AdC), no Rio de Janeiro, a 28 e 29 

de Maio de 2010, sob o lema Aliança das Civilizações: a diversidade cultural como caminho 

para a paz, e saudaram o Brasil e o Alto Representante do Secretário-Geral das Nações Unidas 

para a Aliança, Presidente Jorge Sampaio, pela iniciativa de propagar a AdC no mundo 

lusófono. 

 

Congratularam-se, assim, com facto deste III Fórum da AdC, que contou com o português como 

língua oficial e de trabalho, ter constituído uma oportunidade para reforçar a visibilidade da 

CPLP na cena internacional, assente numa Comunidade de oito Estados que, espalhados por 

todos os continentes, estão unidos pela diversidade e pela língua portuguesa que os projecta 

como Comunidade unida; 

 

xiii) O endosso da CPLP às seguintes candidaturas, no âmbito do sistema das Nações Unidas: 

de Portugal ao Conselho de Segurança, para o biénio 2011-2012; do Brasil, para o cargo de 

Director-Geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), 

em eleição a realizar-se em Julho de 2011; de Moçambique para o cargo de Director do Fundo 

das Nações Unidas para a População (FNUAP), para o mandato 2011-2014, com a candidatura 

do Dr. Francisco Ferreira Songane; e ainda de Moçambique para o cargo de Sub-Secretária 

Geral das Nações Unidas para a Igualdade de Género e Empoderamento da Mulher, com a 

candidatura da Dra. Alcinda António de Abreu, exceptuando os compromissos regionais 

assumidos pelo Brasil; 
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Saudaram a eleição da Dra. Maria Helena Lopes de Jesus Pires, de Timor-Leste, para o cargo 

de membro do Comité da Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres (Comité CEDAW). 

 

7. Congratularam-se com a prossecução da reestruturação no Secretariado Executivo da 

CPLP, no sentido de reforçar a sua capacidade técnica, necessária para uma adequada 

articulação entre a Presidência do Conselho de Ministros e os demais órgãos da CPLP. 

 

8. No âmbito da cooperação para o desenvolvimento, destacaram: 

 

i) Que esta se reveste da maior importância no desenvolvimento sustentado dos Estados 

membros, na consolidação da Comunidade e na sua projecção enquanto Organização 

internacional, e, nessa perspectiva, solicitaram aos Pontos Focais de Cooperação o incremento 

de metodologias e procedimentos que promovam a apropriação pelos beneficiários, a eficácia, 

a coordenação e harmonização das acções de cooperação a desenvolver, com base no 

documento orientador da estratégia de cooperação da Comunidade - “Cooperação na CPLP – 

Uma Visão Estratégica de Cooperação pós Bissau”; 

ii) A aprovação pela XIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP do documento 

orientador da estratégia, que será o principal instrumento da cooperação multilateral no espaço 

da CPLP. 

 

Recomendaram que a implementação da estratégia da cooperação comunitária esteja centrada 

no fortalecimento institucional dos Estados membros, condição fundamental para que a 

transferência e a absorção dos conhecimentos providos pelas cooperações sejam realmente 

efectivadas; 

 

iii) A realização das XVIII, XIX, XX, XXI Reuniões de Pontos Focais da Cooperação (RPFC) 

que permitiram a identificação e o acompanhamento de projectos multilaterais, visando a 

promoção do desenvolvimento e a erradicação da pobreza; 

 

iv) Que, no processo de elaboração do Plano Indicativo de Cooperação (PIC) 2010 - 2012, os 

Estados membros assumam a responsabilidade de propor novos caminhos para a cooperação 

comunitária, nos quais os princípios de solidariedade e de atendimento às reais necessidades 
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dos países se constituam na principal referência para a mobilização de recursos físicos, humanos 

e tecnológicos em escala global, bem como sejam aderentes a políticas de longo prazo 

concebidas a partir das necessidades específicas de suas respectivas sociedades; 

 

v) O exercício em curso de revisão do Regimento do Fundo Especial da CPLP, instrumento de 

vital importância para a operacionalização da nova visão estratégica de cooperação da CPLP;    

 

vi) Os progressos verificados na abordagem das áreas de cooperação em Saúde e em Ambiente, 

encorajando os esforços desenvolvidos pelo Secretariado Executivo em áreas como o Trabalho 

e Protecção Social, Igualdade de Género, Juventude e Desportos e Migrações para o 

Desenvolvimento. 

 

Congratularam-se com a realização da Primeira Reunião de Formação dos Pontos Focais de 

Protecção Social dos Estados membros da CPLP para o CIPS, realizada entre 8 e 11 de 

Fevereiro de 2010, actividade que resulta da implementação da parceria entre Secretariado 

Executivo da CPLP, do escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Lisboa 

e do Projecto BIT/STEP Portugal, celebrada por um Protocolo de Colaboração que levou à 

criação da plataforma interactiva Centro de Informação em Protecção Social (CIPS) na CPLP. 

Instaram os Estados membros a adoptar estratégias e programas operacionais de combate às 

piores formas de exploração do trabalho infantil e a combater as desigualdades sociais e a 

reforçar o sistema público de segurança social, de modo a garantir a protecção na velhice, 

invalidez, doença ou desemprego; e a melhorar a eficiência da protecção social. 

Reconheceram os progressos recentemente obtidos no domínio da Igualdade de Género da 

CPLP, designadamente a introdução da intersectorialidade e transversalidade do tema e a 

vantagem que existe em associar esta dimensão a outras actividades, políticas, estratégias, 

projectos e programas da organização. 

 

Congratularam-se com a aprovação de um Plano Estratégico para a Igualdade de Género e 

Empoderamento das Mulheres, em sede própria. 

 

Encorajaram o Secretariado Executivo da CPLP a estabelecer Memorandos de Entendimento 

com a UNIFEM, com o FNUAP e outros organismos que trabalhem nas áreas da Igualdade de 

Género. 



320 
 
 

 
 

Instaram o Secretariado Executivo a prosseguir o acompanhamento das acções de cooperação 

em Juventude e Desportos, incentivando a realização dos VII Jogos Desportivos da CPLP, que 

terão lugar em Maputo entre 29 de Julho e 7 de Agosto de 2010 e estimulando o 

desenvolvimento de diversas modalidades de cooperação desportiva no âmbito da CPLP. 

Registaram com apreço a intenção do Fórum da Juventude da CPLP em formular um 

documento estratégico da cooperação para área da Juventude, o qual deverá  ser formalmente 

adoptado na Conferência de Ministros da Juventude e Desporto a decorrer em Maputo a 27 de 

Julho de 2010. Este Plano constituirá um marco para o aprofundamento das relações entre os 

Conselhos Nacionais da Juventude da CPLP e para a formulação de políticas transversais de 

cooperação, neste âmbito. 

 

Incentivaram o Secretariado Executivo a prosseguir esforços junto da Organização 

Internacional das Migrações, no sentido de identificar e dinamizar parcerias e cooperação para 

o desenvolvimento de acções estruturantes no quadro das Migrações para o Desenvolvimento; 

 

vii)  A apresentação de um Plano Estratégico da CPLP para Timor-Leste, que dá cumprimento 

às decisões emanadas do XII Conselho de Ministros da CPLP; 

 

viii)  A aprovação pela Comissão Europeia do processo “Auditoria dos 4 pilares”, no 

seguimento da assinatura do Memorando de Entendimento com a Comissão Europeia; 

 

ix) O excelente nível de execução técnica e operacional do Plano Estratégico de Cooperação 

em Saúde da CPLP (PECS/CPLP), instrumento que, apostando na cooperação multilateral, vem 

adquirindo um carácter abrangente e integrador de sinergias fortalecendo os sistemas nacionais 

de saúde dos Estados membros da CPLP. 

 

Neste contexto, consideraram fundamental a sua operacionalização e recordaram que o 

investimento na Saúde é, acima de tudo, um investimento na promoção do desenvolvimento 

humano e uma importante contribuição para a retoma e dinamização da economia. 

 

Congratularam-se com as contribuições financeiras de Brasil, Cabo Verde, Portugal e Timor-

Leste para o Fundo Sectorial da Saúde e os recursos financeiros disponibilizados por outros 

parceiros multilaterais como a Comissão Europeia e o Banco Mundial. 
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Registaram com satisfação a operacionalização do Centro de Formação Médica Especializada 

nos Países de Língua Portuguesa (CFME), bem como a constituição da Rede de Investigação e 

Desenvolvimento em Saúde da CPLP Malária (RIDESMAL) e da Rede de Investigação e 

Desenvolvimento em Saúde da CPLP em IST, VIH e SIDA (RIDES IST SIDA CPLP). 

Felicitaram a realização e as conclusões do III Congresso da CPLP sobre VIH/ SIDA e 

Infecções de Transmissão Sexual, em Lisboa, de 16 a 19 de Março de 2010, que formalizou a 

RIDES IST SIDA CPLP; 

 

x) A avaliação positiva e os resultados alcançados no quadro do projecto entre a CPLP e a FAO 

para a “Formulação de um Programa de Cooperação Sul/Sul e Norte/Sul da CPLP para a 

implementação da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação”. 

Registaram a aprovação técnica por Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e S. Tomé e 

Príncipe, na II Reunião do Comité de Coordenação, realizada em Maputo, em Abril de 2010, 

do “Programa de Cooperação Sul-Sul e Norte-Sul para a Implementação da CNUCD e Gestão 

Sustentável das Terras”; 

xi) Congratularam-se com a realização das conferências nacionais Infanto- Juvenis pelo Meio 

Ambiente em todos os Estados membros, num processo que promoveu um amplo debate em 

torno de questões ambientais e que culminou na realização, em Brasília, em Junho passado, da 

Conferência Internacional Infanto-juvenil "Vamos Cuidar do Planeta". Reconheceram a 

importante contribuição dos resultados desse processo, que envolveu 550 escolas e dez mil 

estudantes dos Estados membros, além de vasta gama de instituições governamentais e da 

sociedade civil, para o Programa de Educação Ambiental da CPLP; 

 

xii)  Congratularam-se com os resultados da Reunião Preparatória do I Fórum da Sociedade 

Civil da CPLP, que identificou áreas prioritárias de cooperação para o desenvolvimento 

económico, social e cultural dos Estados membros, a serem exploradas com o apoio da 

participação social. Neste contexto, comprometeram-se a envidar esforços para que se realize, 

ainda no corrente ano, o I Fórum da Sociedade Civil da CPLP. 

 

9. Registaram a criação da Confederação Empresarial da CPLP, a 22 de Março de 2010, 

em Lisboa, que, integrando as associações empresariais e empresas do espaço da CPLP, se 

constitui como representante destas e instrumento privilegiado para potenciar e incentivar 

experiências e oportunidades de negócios entre os países lusófonos, ampliando as 
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possibilidades de trocas e de criação de mais parcerias, com vantagens para todos os países de 

língua portuguesa. 

Reconhecendo a importância dos sectores empresarial e sindical para a consecução dos 

objectivos da CPLP, registaram, com interesse, a iniciativa conjunta da Confederação 

Empresarial da CPLP e da Comunidade Sindical dos Países de Língua Portuguesa de propor a 

criação do Conselho Económico e Social da Comunidade, envolvendo os parceiros sociais, 

empresariais e sindicais dos Estados membros da CPLP. Colocaram as instâncias relevantes da 

CPLP à disposição da Confederação Empresarial e da Comunidade Sindical para o exame 

conjunto da proposta. 

 

10. Tomaram boa nota das decisões das Reuniões Ministeriais Sectoriais, e outras, 

ocorridas desde a VII Conferência de Chefes de Estado e de Governo, realizada em Lisboa, em 

Julho de 2008: 

 

i) Exortaram o Secretariado Executivo da CPLP a dar seguimento às deliberações da II 

Conferência de Ministros responsáveis pela Juventude e pelo Desporto, em Lisboa, em Março 

de 2009; 

 

ii) Regozijaram-se com a aprovação, em Maio de 2009, pela II Reunião dos Ministros da Saúde 

do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP (PECS/CPLP) e respectivo Fundo 

Sectorial; 

 

iii) Registaram, com satisfação, a realização, em Brasília, em Junho de 2009, da IV Reunião de 

Ministros de Agricultura e Segurança Alimentar, precedida do II Simpósio sobre Segurança 

Alimentar e Nutricional da CPLP, reconhecendo o imperativo de que a segurança alimentar e 

nutricional e o desenvolvimento rural continuem a ser um dos temas prioritários da cooperação 

no âmbito comunitário e comprometendo-se a envidar esforços a fim de assegurar a realização 

do III Simpósio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável da CPLP, ainda no 

corrente ano, em Bissau. 

 

Nesse contexto, saudaram a realização, em Brasília, em Maio passado, do "Diálogo Brasil - 

África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural", reunião para 

a qual o Secretariado Executivo da CPLP prestou importante apoio e que resultou no anúncio 
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de iniciativas concretas de cooperação com os países do continente africano. Congratularam-

se, nesse contexto, pela relevante participação no evento de representantes de todos os PALOP, 

bem como de Timor-Leste, na qualidade de observador; 

 

iv) Saudaram a realização da I Reunião dos Ministros das Finanças da CPLP, em 29 de Junho 

de 2009, como fórum privilegiado para a concretização da cooperação económica e financeira 

entre os Estados membros, nomeadamente através da promoção e concertação política e técnica 

em matéria de finanças públicas e sistemas financeiros; 

 

v) Registaram a realização da Reunião Extraordinária de Ministros responsáveis pelas Políticas 

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, em Agosto de 2009, que decidiu reforçar 

a cooperação no domínio da avaliação independente de instituições e cursos de ensino superior 

no espaço da CPLP e o lançamento de um Centro Unesco para a formação avançada em 

ciências; 

 

vi) Saudaram as conclusões da X Reunião dos Ministros do Trabalho e dos Assuntos Sociais 

da CPLP, em Fortaleza, em Fevereiro de 2010, que reforçou deliberações emanadas da IX 

Reunião dos Ministros do Trabalho de Óbidos, realizada em Março de 2009. 

Incitaram os Estados membros da CPLP a concluir e ratificar os instrumentos bilaterais de 

Direito Internacional em matéria de Segurança Social já negociados; e estimularam os Estados 

membros a celebrar entre si acordos bilaterais de Segurança Social para alavancar a realização 

de um Acordo Multilateral de Segurança Social entre os países da Comunidade. 

Congratularam-se com a ratificação, por todos os Estados membros da CPLP, da Convenção 

n.º 182 da OIT sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil e o cumprimento das 

responsabilidades dela decorrente. 

Instaram, ainda, os Estados membros que, até à data o não fizeram, a ratificar a Convenção n.º 

138 da OIT sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego; 

 

vii)  Congratularam-se com a I Reunião de Ministros dos Assuntos do Mar da CPLP, em Março 

de 2010, que aprovou a “Estratégia da CPLP para os Oceanos”, que constitui uma visão 

integrada para a promoção do desenvolvimento sustentável dos espaços oceânicos sob as 

respectivas jurisdições nacionais. 
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Neste âmbito, saudaram a aprovação de iniciativas específicas e de linhas de acção que 

conduzem à execução da estratégia, como o Atlas dos Oceanos da CPLP e a dinamização da 

cooperação para desenvolvimento dos respectivos projectos de extensão da plataforma 

continental bem como da investigação científica e protecção ambiental associada, tendo em 

conta as necessidades de cada um dos Estados membros, que permitirão partilhar informação e 

conhecimento sobre o Mar da CPLP e dinamizar unidades de investigação com capacidade para 

a produção de uma rede de informação e respectivas bases de dados sobre o tema; 

 

viii) Reiteraram a importância da II Conferência de Ministros responsáveis pela Igualdade de 

Género da CPLP, em Maio de 2010, que, entre outras decisões, acordou elaborar um Plano 

Estratégico de Cooperação para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres na 

CPLP (PECIGEM/CPLP) e respectivo Plano de Acção; 

 

ix) Saudaram a realização da VI Reunião de Ministros de Turismo da CPLP, em Maio passado, 

em S. Paulo, que acordou intensificar as relações de cooperação técnica e económica na área 

do turismo, para um desenvolvimento sustentável, por se tratar de um sector que requer recurso 

a mão-de-obra intensiva, gerando emprego e rendimentos, assim contribuindo para a redução 

da pobreza; 

x) Registaram, igualmente, a realização da VII Reunião de Ministros da Cultura da CPLP, em 

Junho passado, destacando o seu aval às propostas de revisão dos Estatutos e do Regimento do 

Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) e a importância atribuída ao Acordo 

Ortográfico como instrumento essencial para a unidade da Língua Portuguesa e seu 

reconhecimento internacional. 

 

11. Tomaram nota da realização em Junho de 2010, da IV Reunião entre os Observadores 

Consultivos da CPLP e o Secretariado Executivo, fórum privilegiado para a promoção do 

diálogo com a sociedade civil dos Estados membros, facilitando a sua aproximação à 

Organização, nomeadamente ao participarem na implementação dos projectos da CPLP. 

 

12. Registaram a assinatura do Protocolo de Cooperação entre a CPLP e a UNITAR 

(Instituto das Nações Unidas para a Formação e Pesquisa), em Agosto de 2009, com vista a 

desenvolver e executar, conjuntamente, projectos de capacitação e formação em matéria de 

direitos humanos, meio ambiente, administração pública e liderança de jovens recém-formados; 
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Registaram, igualmente, a assinatura dos Memorandos de Entendimento entre a CPLP e a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e entre a CPLP e o Programa Conjunto das Nações 

Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), que visam respectivamente robustecer a execução do 

PECS/CPLP junto dos Estados membros e a capacitação da cooperação em IST, VIH e SIDA; 

 

Tomaram nota, também, da conclusão de um Protocolo de Financiamento entre o Secretariado 

Executivo da CPLP e o Instituto da Água de Portugal para a realização de acções de cooperação 

para o desenvolvimento nos países da CPLP nas áreas do ambiente e dos recursos hídricos.   

 

13. No âmbito da promoção e divulgação da Língua Portuguesa e Acção Cultural: 

 

i) Saudaram a realização da Conferência Internacional Sobre o Futuro da Língua Portuguesa no 

Sistema Mundial e da VI Reunião Extraordinária de Ministros da CPLP, que tiveram lugar em 

Brasília, entre 25 e 31 de Março de 2010, e adoptaram o "Plano de Ação de Brasília para a 

Promoção, a Difusão e a Projeção da Língua Portuguesa”. 

 

Instaram, assim, os Estados membros a viabilizar a execução do Plano de Ação de Brasília, 

coordenando esforços com o IILP, as Comissões Nacionais do Instituto, as entidades da 

sociedade civil, com vista a implementar estratégias comuns para: a implantação da Língua 

Portuguesa nas organizações internacionais; a promoção e difusão do ensino da Língua 

Portuguesa no espaço da CPLP, nas diásporas e como língua estrangeira; a aplicação do Acordo 

Ortográfico; e a difusão pública da Língua Portuguesa nos diferentes meios de comunicação 

social; 

 

ii) Congratulam-se com a proposta de Portugal de realizar, em 2012, a II Conferência 

Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial; 

 

iii) Tomaram nota da realização da Reunião Extraordinária do Conselho Científico do IILP, 

ocorrida em Lisboa, de 25 a 27 de Maio de 2009; da IV e V Reunião Ordinária do Conselho 

Científico, ocorridas na Cidade da Praia, respectivamente, de 7 a 10 de Julho de 2009, e de 12 

a 14 de Julho de 2010; 
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Congratularam-se com a recomendação de atribuir, no próximo biénio, a Direcção Executiva 

do IILP ao Brasil na pessoa do Professor Gilvan Müller de Oliveira, bem com a escolha de 

Cabo Verde para a Presidência do Conselho Científico do IILP na pessoa da Dra. Maria Helena 

Sousa Lobo. 

 

iv) Aprovaram os novos Estatutos e Regimento interno do Instituto Internacional da Língua 

Portuguesa (IILP) e, tratando-se de instrumentos essenciais para a conclusão do processo de 

refundação daquele Instituto, instaram os Estados membros a cumprir, tão breve quanto 

possível, as formalidades constitucionais para a sua ratificação; 

 

v) Congratularam-se com a celebração, pela primeira vez, do Dia da Língua Portuguesa e da 

Cultura da CPLP em 5 de Maio último, após a sua instituição por Resolução do Conselho de 

Ministros, reunido na Cidade da Praia, em 20 de Julho de 2009; 

 

vi) Saudaram a realização da II e III Edição da Semana Cultural da CPLP, apoiada pelo 

Secretariado Executivo e pelas Missões Diplomáticas dos Estados membros acreditadas em 

Lisboa, que visou aproximar a CPLP da sociedade civil, com várias actividades culturais, desde 

mostras de artes plásticas e fotografia, jornadas de música e dança a colóquios sobre a CPLP e 

a Lusofonia. 

vii)  Congratularam-se, igualmente, com o lançamento do Programa CPLP nas Escolas, lançado 

durante a III Semana Cultural da CPLP, no qual foram visitadas diversas escolas no Distrito de 

Lisboa, onde foram criados Clubes CPLP, que visam permitir a interacção entre crianças dos 

diferentes Estados membros e o ensejo de aproximar e dar a conhecer a CPLP aos mais jovens. 

Instaram, assim, o Secretariado Executivo a prosseguir esforços para a implementação deste 

programa e para que o alargue a outros Estados membros; 

 

14. Tomaram nota da adopção, pelo Conselho de Ministros, das seguintes resoluções: 

 

i) O Regulamento dos Observadores Associados; ii) A Revisão do Manual das Missões de 

Observação Eleitoral da CPLP; iii) A Alteração dos Estatutos da CPLP e o Funcionamento 

Provisório do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP); iv) A Nomeação de 

Embaixador de Boa Vontade; v) A Concessão da Categoria de Observador Consultivo da 

CPLP; vi) O Fortalecimento dos Pontos Focais de Cooperação da CPLP; vii) A Realização do 
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I Fórum da Sociedade Civil da CPLP; viii) A Aprovação dos Estatutos e Regimento Interno do 

IILP;  ix) O Orçamento de Funcionamento do Secretariado Executivo para o Exercício de 2010; 

x) O Orçamento de Funcionamento do IILP para o Exercício de 2010; xi) O Relatório da 

Auditoria Conjunta às Demonstrações Financeiras da CPLP no ano de 2009. 

 

15. Tomaram nota da adopção, pelo Conselho de Ministros, da seguinte Declaração: 

i) Declaração de Apreço à Directora Executiva do IILP, Professora Doutora Amélia Arlete Dias 

Rodrigues Mingas; 

16. Aprovaram as seguintes Declarações: 

 

i) Declaração sobre “A Solidariedade na Diversidade no Espaço da CPLP”; ii) Declaração de 

Apreço ao Presidente da República Federativa do Brasil, Luís Inácio da Silva; iii) Declaração 

de Homenagem à Poetisa Alda Espírito Santo; iv) Declaração de Homenagem ao Presidente da 

Assembleia Parlamentar Dr. Francisco Silva; v) Declaração de Homenagem ao Escritor e 

Prémio Nobel José Saramago; vi) Declaração de Homenagem ao Presidente João Bernardo 

Vieira. 

17. Congratularam-se com a entrada em vigor da Constituição de Angola, que assinala 

uma nova etapa na vida política, social e económica no país, consagrando o respeito pelos 

princípios e valores fundamentais de um Estado Democrático e de Direito. 

 

Saudaram os passos significativos de reconstrução nacional e o compromisso do Governo de 

Angola no combate à pobreza, à construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e ao 

desenvolvimento humano. 

 

18. Acolheram, com satisfação, a disponibilidade da República de Moçambique para 

acolher a IX Conferência de Chefes de Estado e de Governo, prevista para o ano de 2012. 

 

19. Congratularam as autoridades angolanas pela excelente organização e expressaram o 

seu agradecimento pelo acolhimento e pela hospitalidade dispensada a todos os participantes 

na VIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa. 

Feita e assinada em Luanda, a 23 de julho de 2010 

Pela República de Angola 
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Pela República Federativa do Brasil 

19 

Pela República de Cabo Verde 

Pela República da Guiné-Bissau 

Pela República de Moçambique 
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