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Então, ainda bem que vuce apareceu para levar 
este recado, nós tem de falar nossa língua, nossos 

filhos, nossas neto para aprender respeitar os 
outro, para guardar nosso ensinamento (EEDN, 

Kalandula-Malanje, 2017) 





RESUMO 

 

O multilinguismo em Angola, resultante da diversidade linguística e 

sociocultural, exige que se use as línguas nacionais como meio de 

ensino, embora a política linguística angolana tenda a reforçar o ensino 

de e em português. A política linguística estatal atribui protagonismo 

para a língua portuguesa e os alunos que têm as línguas nacionais como 

práticas comunicativas veem-se invisibilizados. Este estudo argumenta 

que o cenário linguístico de Angola é propício para a implementação do 

ensino bilíngue, em que as línguas nacionais são usadas como meio de 

ensino, tornando a escola mais inclusiva e contextualizada com a 

realidade local, o que pode melhorar a qualidade de ensino, 

principalmente em áreas rurais que resistem à imposição do português, 

diferentemente das áreas urbanas. Assim sendo, problematiza-se o 

ensino tradicional monolíngue em Angola a partir de um estudo de caso 

da realidade educacional de duas escolas primárias e públicas 

localizadas nas cidades de Nguvu e Kizanga, na província de Malanje. A 

pesquisa agrupa, metodologicamente, elementos quantitativos e 

qualitativos, fazendo uso, para a recolha de dados, de (i) levantamento 

documental; (ii) aplicação de questionários a professores e alunos das 

escolas do Nguvu e da Kizaga; (iii) realização de entrevistas com 

encarregados de educação, pesquisadores da linguística africana e 

coordenador técnico do IEL-INIDE. Concluiu-se que (i) A política de 

homogeneização linguística tem impossibilitado as práticas linguísticas 

dos falantes das línguas nacionais; (ii) os alunos da Escola Primária do 

Nguvu e da Kizanga, localizadas na província de Malanje, apresentam 

um índice elevado de dificuldade de compreensão, de leitura e de 

escrita; (iii) o Ministério da Educação deve rever o projeto de ensino 

bilíngue por não responder às práticas comunicativas locais. 

  

Palavras-Chave: Política Linguística. Ensino-aprendizagem. Línguas 

nacionais. Angola. 

 

 

 

 

 

 





ABSTRACT 

 

Though national language policy sets to reinforce the teaching in and of 

Portuguese, multilingualism in Angola, as a result of linguistic and 

sociocultural diversity, calls for the use of national languages as a 

medium of teaching. By giving the Portuguese language the main role, 

the State language policy consequently plummets students whose acts of 

communication rely on national languages down to invisibility. This 

study argues that Angola‟s linguistic scenery is propitious for the 

implementation of a bilingual teaching wherein national languages will 

be used as teaching mediums making school more inclusive and in 

accordance with local realities. Such action may improve teaching 

quality mostly in rural areas which, unlike urban spaces, resist to 

Portuguese language. Therefore, the monolingual traditional teaching of 

Angola is problematized based on a case study of the educational reality 

of two primary and public schools respectively in the cities of Nguvu 

and Kizanga, both located in Malanje‟s province. The research brings 

together, following a methodology, qualitative and quantitative 

elements. The collection of data took into account: (i) document 

analysis; (ii) completion of questionnaires by teachers and pupils from 

Nguvu and Kizanga‟s schools; (iii) interviews with chargés of 

education, researchers in African Linguistics and IEL-INIDE‟s technical 

coordinator. It has been concluded that (i) the language homogenization 

policy hindered the linguistic practices of the speakers of national 

languages; (ii) Pupils of the schools of Nguvu and Kizanga, located in 

Malanje‟s province, show advanced evidences of comprehension, 

reading and writing hurdles; (iii) the Ministry of Education must revise 

its bilingual teaching project for it does not meet local communication 

practices. 

 

Keywords: Language Policies. Learning-Teaching. National 

Languages. Angola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIBATULU 

 

Uzwelelu wa mazwi avulu mu Ngola, wavulukila, mukonda dya ifwa, 

idifwa ni mazwi avulu, kyatokala kulonga mu mazwi ma uvalukilu, phe 

wanji wa dizwi wandala ngo kukwatekesa ulongelu mu dizwi dya putu. 

Wanji wa dizwi dya mbonge yetu  wadyangesa mba wasolo dizwi dya 

putu. Adilonga oso azwela ni adikunda mu kimbundu ala kala mu 

kabubute. Kikalakalu kiki kilondekesa kuma, mukonda dya uzwelelu ma 

mazwi avulu ma uvalukilu mwa Ngola, kyatokala we asota ndunge ya 

ku longa mazwi ayadi putu ni dizwi dya uvalukilu. Kiki adilonga 

atetuluka kyambote, benge-benge yo wala mu madyembu. Avulu 

kandala putu. Mu kiki, maka etu mukonda dya ulongelu mu dimi dimoxi 

mu Ngola maka axalamena um kikalakalu mu kididi kyaxalamena mu 

ulongeselu wa jixikola jiyadi ja itala ya dyanga um kibatu kya Malanji 

mu dibata dya Jinguvu ni Kizanga. Kikalakalu kyabongolola, ni ndunge 

yoso, maba mu kivule ni mu utoko, mukubongolola maba, ma (i) 

kutalujula mu mikanda; (ii) kubama ibwidisilu mu mikanda kwa 

alongexi ni kwa adilongi a xikolaya Jinguvu ni ya Kizanga; (iii) kuzwela 

polo ni polo, mesu ni mesu ni jitata ja adilongi, ni asoneke a mazwi 

Afilika ni mulangidi wa IEL-INIDE. Twamono kuma, (i) wanji wa 

kulungisa, mba wa kulonga um dizwi dimoxi, wala mujiba ifwa ya 

kuzwela mazwi ma uvalukilu; (ii) adilongi axikola ya Jinguvu ni 

Kizanga ala ni maka mavulu mu kutetuluka, um kutanga ni kusoneka; 

(iii) Nguvulu mawulongelu (MED) yatokala kutalujula o diba dya 

kulonga mazwi ayadi mukonda kikyatakanesa ni uzwelelu mu 

madyembu.      

 

Jimbimbi-Usunga: Wanji wa dizwi. Ulongelu-wijidilu. Mazwi ma 

uvulukilu. Ngola. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A África contemporânea atravessa problemas relacionados à 

inserção das línguas e culturas no sistema educativo. Muitos desses 

problemas são derivados dos “Estados pós-coloniais”, designados como 

Estados que surgiram após a dominação colonial, que ainda 

permanecem presos, de uma certa maneira, à visão de mundo dos 

colonizadores. Por exemplo, muitos são os discursos que sustentam que 

a falta de reconhecimento das línguas nacionais promove o 

subdesenvolvimento do país com base no argumento de uma trilogia 

cultura-ciência-educação, sendo que o processo de desenvolvimento 

nacional dependeria dessa relação
1
. 

Tratando-se de Políticas linguísticas escolares em Angola uma 

temática nova em estudo da realidade em questão, busca-se oferecer 

algumas respostas aos problemas relativos às políticas públicas em 

Angola, propriamente no que se refere às políticas educacionais que 

desde a década de 1980 têm motivado o “insucesso”, entendido como o 

fraco desempenho dos alunos durante o processo de ensino-

aprendizagem, bem como um índice elevado de reprovações e de 

abandono escolar. A carência de práticas de ensino formal na língua 

materna africana tem contribuído para que os alunos tenham baixo 

rendimento escolar, pois se confrontam com duas realidades: em casa 

falam com mais frequência a língua nacional e na escola são obrigados a 

aprender em português, o que não estimula o aprendizado. Por outra, 

muitos são os alunos que preferem ir ao campo/roça ou ainda ficar em 

casa devido ao sistema doutrinário escolar que prioriza a língua 

portuguesa.  

Assim, sobre as políticas de Estado em torno das línguas 

angolanas, Nzau (2011, p. 38) considera que a “política linguística - tem 

representado uma das vertentes onde se escondem muitos males 

responsáveis pela atual situação de desequilíbrio entre as línguas de 

Angola, pois muitas tentativas de regulação das práticas linguísticas 

expiram, quase sempre, antes de ser implementadas”. A necessidade de 

                                                        
1
 Exemplos incluem: (i) Discursos de que a língua portuguesa é a língua de 

unidade nacional e a implantação do ensino bilíngue se tornaria uma ameaça à 

estabilidade nacional; (ii) a concepção de que a implementação do ensino 
bilíngue se tornaria muito dispendioso para o país, pois envolveria a produção 

de material didático e a capacitação de quadro para atuar nesta área; (iii) a ideia 
de que precisamos aprender a língua portuguesa, pois ela nos permite estar em 

contato com o mundo, diferentemente das línguas angolanas. 
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o Estado traçar políticas de investimento para estimular as práticas 

linguísticas dos falantes das línguas nacionais – tendo em conta o 

contexto do país onde o Estado legitimou a língua portuguesa mesmo 

não atendendo a todos os indivíduos – é, portanto, imperioso, em busca 

de um efetivo respeito à diversidade linguística.   

Nessa ótica, compromisso com a inclusão e a democratização do 

ensino se torna uma das preocupações para a Nação angolana, em 

especial no que tange à implementação de um sistema de ensino 

bilíngue tendo em conta a realidade sociolinguística do país. Essa 

estratégia de ensino bilíngue poderia garantir o direito da criança de 

aprender na sua língua, bem como de preservar e valorizar cada vez 

mais a sua língua e a própria diversidade linguística do país, rompendo 

com certo pragmatismo da hegemonia do português. O domínio colonial 

português exerceu grande influência nas colônias, o que promoveu a 

aplicação de políticas linguísticas exoglóticas, ou seja, políticas 

linguísticas alheias à sua realidade, como são as políticas eurocêntricas 
em que o português é a única língua oficial (ZAU, 2014). O português, 

por exemplo, é a língua oficial de Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Equatorial, os quais 

integram os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). A 

língua portuguesa para esses povos tornou-se a língua oficial e de 

ensino, quando esses países têm as suas línguas nacionais que poderiam 

ser cooficializadas e implementadas nas diversas esferas da vida social, 

como no ensino, visto que essas línguas fazem parte das práticas 

linguísticas e culturais dos indivíduos.  

Na realidade angolana, a questão linguística é polêmica pelo fato 

de a Constituição da República (2010) não especificar nos artigos e 

incisos o lugar que as línguas nacionais explicitamente ocupam. Por 

exemplo, a falta de cooficialização das línguas nacionais e a falta de 

criação de um estatuto para o seu funcionamento na esfera pública é 

encarado por nós como formas de sua rejeição. Porém, com base nas 

particularidades sociolinguísticas, sociopolíticas e socioculturais de 

Angola, os sujeitos deveriam poder utilizar as línguas nacionais nas 

diversas esferas da vida social, como ensino, hospitais, tribunais etc. 

Relativamente às políticas linguísticas para o ensino, Benson 

(1997, p. 13) afirma existirem dois contextos linguísticos onde a 

educação bilíngue poderia operar: (i) o monolíngue, que é caraterizado 

pela língua majoritária, onde existem grupos linguísticos minoritários, 

característicos de diversos países da Europa e da América e (ii) o 

multilíngue, centrado na coexistência de vários grupos linguísticos 

majoritários ou minoritários, característico de países africanos. 
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Acrescenta, ainda, que é inevitável que a política linguística, e 

particularmente o ensino de línguas em cada contexto, reflita sobre as 

diversas relações de poder entre estes grupos. Essa reflexão é o foco de 

nossa pesquisa, especialmente na relação do Estado com os sujeitos 

falantes das línguas nacionais. 

Acreditamos que o contexto sociolinguístico de Angola é 

adequado para um ensino bilíngue que valorize os conhecimentos 

linguísticos e as habilidades dos indivíduos falantes das línguas 

nacionais. A valorização das línguas nacionais no processo de ensino 

permite a inclusão dos indivíduos “marginalizados”, bem como a 

circulação das culturas. Torna-se emergente a adoção de um ensino 

bilíngue em línguas nacionais que preserve os valores históricos, 

ideológicos, linguísticos e socioculturais do povo e não em português 

que tende a transportar as ideologia e cultura europeias. Nessa 

perspectiva, torna-se necessário o “reconhecimento da 

multiculturalidade, contrário à homogenização “sic” no sistema 

educativo, encarando esse fato como uma grande fonte de riqueza 

pedagógica” (NZAU, 2011, p. 120).   

Assumimos que a língua é lugar de inscrição de discurso que 

veicula a cultura dos povos, através de narrativas orais, provérbios 

(filosofia moral), lendas, histórias etc. Por isso, Makoni (2015, p. 26) 

afirma que “as línguas estão subordinadas a seus falantes, ao invés de 

serem hegemônicas sobre elas”. Ainda sobre as línguas, Severo (2014, 

p. 27) acrescenta que “as línguas são produto de práticas sociais de 

grupos sociais multiétnicos que precisam ter sua existência garantida em 

um mundo democrático e intercultural”. As línguas no contexto africano 

são vistas como elementos de identidade cultural de um determinado 

povo.  

A cooficialização das línguas nacionais permitiria a Angola 

determinar fatores sócio-históricos, ideológicos, socioculturais e 

sociopsicológicos que se devem ter em atenção na definição de política 

das línguas. Desta feita, a diversidade linguística que caracteriza Angola 

poderia ser reconhecida através de uma política de educação bilíngue 

nas línguas nacionais, o que contribuiria para a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem. Como sustenta Manuel (2015, p. 71), “[…] na 

maioria dos países da África subsaariana, além dos outros fatores 

sociopolíticos e econômicos, a língua de instrução tem sido a principal 

responsável pelo fracasso escolar entre as crianças africanas”
2
. Diante 

                                                        
2
 “[…] that in most sub-Saharan African countries, apart from other socio-

political and economic factors language of instruction has been the chief culprit 
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disso, torna-se necessária a adoção de política linguística mesoglótica 

que coloque a língua portuguesa e as línguas nacionais no mesmo 

patamar, isto é, uma política que busque inseri-las no sistema de ensino, 

nos tribunais, nos serviços de saúde, etc. Tal implementação permitiria, 

por outro lado, a redução ao abandono escolar e a adesão aos tribunais, 

aos serviços de saúde garantindo, se tratando, assim, de ações 

inclusivas. 

De modos a desenvolvermos uma maior reflexão e 

problematizamos o monolinguismo, tendo em conta a realidade 

multilíngue e multicultural de Angola, recorreremos a determinados 

investigadores angolanos que têm levantado estas discussões, tais como: 

“A língua portuguesa em Angola: um contributo para o estudo da sua 

nacionalização” (NZAU, 2011); “Relação entre língua oficial e línguas 

locais na escola: como as crianças de aldeias de Cabinda/Angola 

aprendem o português e em português” (GOMES, 2014); “Política 

linguística em Angola: uma reflexão sobre a identidade sociolinguística 

nacional” (NDOMBELE, 2014); “Language and literacy policies in sub-

saharan Africa: towards a bilingual education policy in Angola” 

(MANUEL, 2015); “Morfologia contrastiva entre português e 

kimbundu: obstáculos e suas causas na escrita e ensino da língua 

portuguesa entre os kimbundu em Angola” (AUGUSTO, 2016). No 

campo das políticas linguísticas internacionais recorremos a Severo 

(2014), Severo e Makoni (2015), Rajagopalan (2013), Makoni e 

Meinhof (2006), Makoni e Pennycook (2006), Bolzan (2011), Reis 

(2011), Fishman (2010), Deumert (2009), entre outros. Alguns desses 

trabalhos analisam as medidas tomadas pelo Estado no que tange à 

valorização e preservação das línguas nacionais. Os referidos estudos 

em certa medida permitem o entendimento das políticas traçadas, 

propriamente no campo linguístico, político, econômico, social, 

educativo que envolve as comunidades de fala.   

Considerando que o processo de implementação das línguas 

nacionais na educação tem se deparado com diversas limitações, 

questionamos: em que medida as políticas educativas respondem às 
necessidades dos falantes das línguas nacionais de Angola? 

Com base no problema acima aludido, e de forma a 

direcionarmos o estudo, a presente pesquisa tem como objetivo geral 

compreender as políticas linguísticas de Estado em situações de 

diversidade linguística e cultural para o contexto educacional 

                                                                                                                     
for school failure among the African children” (MANUEL, 2015, p. 71, 

tradução nossa). 



33 

angolano. Fixando-nos neste objetivo, e tendo em conta o 

encaminhamento do objeto de estudo, definimos os seguintes objetivos 

específicos, em diálogo com os questionamentos que se levantam em 

torno da adoção de políticas públicas e linguísticas voltadas à 

valorização da diversidade linguística, das culturas e identidade, bem 

como de um ensino inclusivo:  

(i) analisar as políticas linguísticas educacionais implementadas 

em contextos de diversidade linguística em Angola através da 

análise de documentações; 

(ii)  coletar dados para se verificar as realidades sociolinguísticas 

e o aproveitamento dos alunos de duas escolas: a escola primária 

da Kizanga, localizada na área urbana e a Escola Primária do 

Nguvu, localizada na área rural; 

(iii) refletir sobre o modelo do projeto de ensino bilíngue 

implementado pelo Ministério da Educação de Angola a partir de 

dois estudos de caso e das entrevistas com pesquisadores, 

encarregados de educação, alunos e agentes políticos; 

(iv) propor orientações que contribuam para se pensar uma 

proposta de ensino bilíngue em Angola. 

 

No que se refere à estrutura do trabalho, o presente estudo é 

composto por três capítulos: no primeiro, apresentamos um panorama 

contextual do percurso demográfico e sociolinguístico de Angola e uma 

descrição de leis, decretos e resoluções que sustentam as políticas 

linguísticas adotadas pelo Estado, bem como fizemos uma descrição dos 

dados do censo geral da população e da habitação de 2014 no que se 

refere às línguas angolanas de origem africana; apresentamos, também, 

concepções de língua e políticas linguísticas propostas por teóricos da 

área. O segundo capítulo traz a metodologia empregada para os 

levantamentos qualitativo e quantitativo da presente pesquisa 

direcionadas para os contextos educacionais das Escolas Primárias da 

Kizanga e do Nguvu; enfocamos metodologicamente a realização de 

observações, entrevistas e aplicação de questionários aos profissionais 

ligados ao ensino. No terceiro capítulo, apresentamos a descrição e 

análise de dados, conforme os objetivos traçados e as questões 

levantadas no decorrer da elaboração do referencial teórico. Assim, os 

dados obtidos incluem o ponto de vista dos professores, dos alunos, dos 

investigadores de linguística africana, bem como dos pais e 

encarregados de educação, com enfoque na questão da presença das 

línguas nacionais no processo de ensino-aprendizagem em diálogo com 

as políticas linguísticas críticas.  
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De forma a elucidar os nossos leitores sobre o percurso que 

norteia a presente dissertação, segue-se um quadro síntese indicando o 

modo de organização das abordagens. 

 
Quadro 1 - Síntese de organização da dissertação  

Temas Tópicos Fontes/Referências 

Constituição 

da República 
de Angola 

Lei de Base do 
Sistema de 

Educação e 
Ensino 

O lugar das línguas 
nacionais 

O uso das línguas 
nacionais no sistema de 

ensino 

Lei Orgânica/Ultramar 
(1929); Decreto nº 77/192; 

Resolução nº 3/87; 
Constituição (2010); Decreto-

lei nº 17/16 

Ensino 

Bilíngue 

Modelos e seus respetivos 
impactos 

Conceitos 
Vantagem /desvantagem 

Nzau (2011); Manuel (2014); 

Paxi (2017); Sitoe (2014); 
Ginja (2008); Nhampoca 

(2015); Pluddeman (2010); 
Mabiletja (2015) 

Discussão na 

perspectiva 
reflexiva 

crítica 

Implicações das políticas 

do Estado (monolíngue) 
no contexto escolar numa 

realidade de diversidade 
linguística. 

Severo (2014);                                     
Makoni e Severo (2015); 

Makoni e Pennicook, (2006); 
Bolzan (2011); Reis (2011); 

Fishman (2010); Paxi (2017); 
Fernández (1991); Arroyo 

(1992) 

Fonte: Elaborado pelo autor.   
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 CAPÍTULO I - PANORAMA CONTEXTUAL DE ANGOLA 

 

Este capítulo apresenta a questões candentes à situação 

sociodemográfica e sociolinguística de Angola, ao: fazer o mapeamento 

das leis referentes ao sistema de base de educação e ensino através de 

uma visão vertical que permite perceber o lugar que ocupa a língua 

portuguesa, e o lugar que ocupam as línguas nacionais nestas esferas; 

relatar  o resultado do censo geral da população e da habitação no que se 

refere aos dados relativos às línguas nacionais. Este olhar nos permitirá 

observar o lugar das línguas nacionais no “contexto pós-colonial”
3
, a 

partir de uma análise das políticas de Estado para os contextos 

educacionais.  

A África Austral é a região que alberga Angola, situada a 

sudoeste, um país que possui uma extensão territorial de 1.246.700 Km
2
. 

Alcançou a independência a 11 de novembro de 1975. No que concerne 

à divisão política administrativa, o país conta com 18 províncias, 161 

municípios, 556 comunas, 2.352 bairros em áreas urbanas e 25.289 

aldeias (em áreas rurais). 

Nas realidades multilíngues, a língua funciona como elemento 

complexo de interação social dos indivíduos. Desenvolveremos um 

olhar crítico, considerando as especificidades de contextos multilíngues, 

de modo a possibilitar o repensar das línguas nacionais como “produtos 

das práticas sociais e da vida dialógica dessas mesmas pessoas” 

(SEVERO, 2014, p. 11). 

 

1.1 SITUAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Angola viveu em 2014 o primeiro processo de avaliação 

sociodemográfica que visou observar a realidade socioeconômica, da 

habitação, da educação, da saúde e, em particular, das línguas nacionais. 

O levantamento permitiu perceber o grau de desenvolvimento e 

qualidade de vida do povo. Por outro lado, permitiu verificar o número 

de falantes das línguas existentes no território nacional, bem como 

compreender as políticas de Estado em torno da preservação das línguas 

e dos povos. Trata-se do primeiro levantamento realizado em Angola 

após a independência em 1975. Essa ação foi desenvolvida pelo Instituto 

                                                        
3
 Em nossa perspectiva, “contexto pós-colonial” vem descrever o período que 

sucede a época de dominação colonial. Reis (2011, p. 12), contudo, sustenta que 
“o pós-colonial não significa o fim do colonialismo, mas a inserção num 

contexto de internacionalização”.  
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Nacional de Estatística (INE) e visou obter um panorama sobre o estado 

do país, de modo a possibilitar a construção de políticas públicas. Sobre 

a metodologia dos censos, de forma geral, os países desenvolvem 

modelo de ficha censitária que espelha a sua realidade no momento de 

levantamento sociodemográfico, pois “o conteúdo dos censos varia 

conforme a situação particular de cada país” (MATUDA, 2009, p. 11). 

Os resultados dos censos visam trazer ao conhecimento do povo um 

panorama sobre a realidade sociodemográfica, sociopolítica e 

sociolinguística do país.  

Através dos dados obtidos a partir dos resultados do Censo Geral 

da População e da Habitação 2014, realizado pelo INE, observou-se que 

o país conta com 25.789.024 habitantes. Cerca de 63%, que corresponde 

a 16.153.987, são residentes de áreas urbanas e 37%, que corresponde a 

9.635.037 milhões, residem em áreas rurais. Quanto ao gênero, pode-se 

constatar que 48% são indivíduos do sexo masculino e 52% indivíduos 

do sexo feminino. Luanda, a capital do país, lidera a concentração 

demográfica com 9.945.386 habitantes, correspondente a 27% da 

população. Nesse quadro de distinção populacional, seguem as 

províncias da Huila com 10% (2.497.422), Benguela com 9% 

(2.231.385) e Huambo com 8% (2.019.555). As demais províncias não 

excedem os dois milhões de habitantes, como são os casos do Kwanza 

Sul (1.881.873), Uíge (1.483.118) e Bié (1.455.255). O mapa que se 

segue faz a cartografia das províncias que compõem o país. 

 
Ilustração  1 - Mapa de Angola 

 
Fonte: http://www.africa-turismo.com/mapas/angola.htm 

http://www.africa-turismo.com/mapas/angola.htm


37 

Dos dados apresentados, verifica-se que Angola é uma nação com 

uma população jovem, pois 48% têm idade inferior a 15 anos.  

Relativamente às faixas etárias, os dados apontam discrepância 

entre os grupos etários em que se observa na base da pirâmide a 

população mais jovem e na parte mais estreita da pirâmide a população 

idosa. Dessa forma, o país conta com uma ampla população jovem: a 

quantidade de pessoas entre 0-14 anos é de 121.964.96 indivíduos, o que 

representa 47% da totalidade populacional. A população com idade 

igual ou superior a 65 anos é de apenas 612.430 pessoas, o que 

corresponde a 2%, sendo que estas percentagens são mais fortemente 

verificadas nas províncias de Luanda e Cabinda; já as províncias do 

Cunene e Bengo apresentam valores mais altos para a geração mais 

velha. Desse modo, Angola apresenta um índice de envelhecimento em 

que entre 100 indivíduos, somente 5 estarão com idade superior ou igual 

a 65 anos (INE, 2016). 

Para a cultura africana, e em particular angolana, o mais velho 

tem um papel fundamental na formação da sociedade, pois é visto como 

o guardião da identidade linguística e sociocultural do povo, tendo a 

responsabilidade de transmitir as culturas e sabedorias populares vividas 

no grupo/comunidade (REIS, 2011; LOPES, 2011). Assim, o mais velho 

é o guardião da memória coletiva a quem os mais jovens devem ouvir e 

preservar. Nesse sentido, o mais velho ocupa um lugar cimeiro nos 

grupos sociais, nos quais a sua missão é a de expandir a sabedoria dos 

seus antepassados de forma a manter a cultura, hábitos e costumes que 

estão, em grande medida, acoplados à língua.  Por esse motivo, essa 

pesquisa considerará a questão geracional em correlação com as 

políticas linguísticas vigentes. 

A descrição sociodemográfica da província de Malanje, local em 

que desenvolvemos a pesquisa de campo, será apresentada no capítulo 

II, reservado a aspetos metodológicos.  

 

1.2 SITUAÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA 

 

A construção da fronteira territorial e linguística em Angola e nos 

demais países da África começa com a Conferência de Berlim (1884), 

que visava dividir e dominar o continente de modo a efetivar a 

exploração. Os países colonizadores, em função dos seus interesses 

econômicos, não consideraram a riqueza sociocultural, as línguas e os 

valores de identidade, mas sim promoveram a divisão política artificial 

que desrespeitou as fronteiras existentes entre etnias e culturas. 

Dividiram entre si o continente africano e Portugal, por sua vez, tomou 
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Angola e a transformou numa colônia. Portugal, fazendo-se justificar 

pela revolução industrial, transportou as suas ideologias para o país 

africano. O imperialismo português em Angola é derivado da expansão 

colonial nos séculos XV e XVI, em que os portugueses foram 

promovendo expedições contra os povos no interior do país com a 

finalidade de levá-los para a escravatura. De acordo com Zassala (2003 

apud Gomes, 2014, p. 24), Angola enfrentou a forma mais brutal de 

escravatura vivenciada na África Subsaariana, uma vez que a ocupação 

teve como interesse questões econômicas e financeiras sob a mão de 

obra do negro escravizado.  

O século XIX foi marcado pela exploração através de trabalhos 

forçados de negros, os ditos indígenas no continente africano. O sistema 

colonial, a fim de obter o domínio do país, recorreu a discursos 

legitimadores baseados em três princípios: (i) a visão trans-histórica e 

instrumental da racionalidade ocidental; (ii) a valorização da história 

europeia, supostamente a única capaz  de produzir “o milagre do 

capitalismo”; e (iii) a incapacidade de outros povos de alcançar o 

desenvolvimento econômico devido a caraterísticas que lhes seriam 

inerentes (REIS, 2011, p. 22-23). A reboque dessas atitudes estava a 

legitimação das ideologias europeias vistas como a dona da verdade, 

afincadas ao cristianismo pregado pelos missionários, carregados de um 

viés de catequizar o povo, o que se expandiu para o sistema escolar com 

discursos de “civilização”. Esses discursos, que desprestigiavam as 

línguas nacionais, considerando-as como línguas de “cães”, ou como 

dialetos, contribuíram para a desagregação da cultura nativa, visto que 

promoveram dois tipos de sociedades, dos colonizadores e dos da terra, 

o que reforçou ainda mais o racismo. É assim que “os movimentos 

linguísticos foram produzidos com propósitos de dominação, conversão 

e subjugação dos povos indígenas e africanos” (SEVERO, 2014, p. 14). 

As constantes vivências violentas e perturbadoras dos cinco 

séculos de colonização portuguesa promoveram a autodeterminação dos 

povos em Angola, o que deu asas aos movimentos nacionalistas com a 

finalidade de enfrentar o domínio colonial português. Assim, deu-se o 

surgimento de três partidos políticos: (FNLA) Frente Nacional de 

Libertação de Angola, fundado em 1954 e liderado por Holden Roberto; 

(EMPLA) Movimento Popular de Libertação de Angola, tendo sido 

criado em 1956 e liderado por António Agostinho Neto; e a (UNITA) 

União Nacional para a Independência Total de Angola, fundado em 

1966 por Jonas Malheiro Savimbi. A queda da ditadura em Portugal 

através da Revolução dos Cravos permitiu que os três partidos políticos 
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pudessem lutar e alcançar a independência de Angola em 11 de 

novembro de 1975.  

A nomeação das línguas na África, de forma particular em 

Angola, e sua distribuição por grupos étnicos, tem sido motivo de 

discussão por pesquisadores, como Makoni e Severo (2015) e Meinhof 

(2004). Para esta questão, analisaremos as descrições efetuadas pelos 

colonizadores, sustentadas por Adriano (2015), Miguel (2014), Zau 

(2002), Fernando & Ntondo (2002). Antes da invasão portuguesa, 

Angola albergava diferentes grupos étnicos que procuravam melhores 

condições de vida. A realidade de coabitação de grupos originou a 

diversidade cultural e linguística do país.  

À procura de melhores condições de vida, diferentes grupos 

etnolinguísticos tomaram Angola, visto que existiam áreas férteis para o 

cultivo, bem como o país apresentava maior regularidade de chuva. A 

expansão bantu e não bantu deu-se do século XIII ao século XIX, com a 

presença de dez grupos linguísticos que se hospedaram e se espalharam 

por toda a extensão do território nacional. Na concepção dos povos da 

África, a língua e a história estão sempre interligadas, isto é, não existe 

língua sem história e nem história sem língua, uma complementa a 

outra. A história é encarada não como uma ciência, mas como um saber, 

como arte de viver: 

 
A narrativa e a obra histórica são conteúdos e 

forma de pensamento. A língua é, em si mesma, o 
lugar desse pensamento, o seu suporte. […] 

Evidentemente, a linguística e a história têm cada 
uma o seu domínio, seu objeto próprio e seus 

métodos. Não obstante, as duas ciências 
interagem, pelo menos em dois aspectos. 

Primeiramente, a língua como sistema e 
instrumento de comunicação é um fenômeno 

histórico. Ela tem a sua própria história. Em 
segundo lugar, como alicerce do pensamento e, 

portanto, do passado e do conhecimento deste, ela 
é o lugar e a fonte privilegiada do documento 

histórico (DIAGNE, 2010, p. 12). 

 

O universo de grupos étnicos e línguas existentes em Angola 

propiciou a diversidade linguística e cultural, sendo estas, na sua maior 

parte, de origem bantu. As línguas bantu apresentam semelhanças 

fonéticas, morfológicas, semânticas e lexicais; tratam-se de línguas que 

se distribuem desde o sul de Camarões até a África do Sul, 
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correspondendo a uma extensão de 10.018.000 km
2
. Os idiomas bantu 

são falados por cerca de 143 milhões de africanos pertencentes a 22 

países, tais como: Camarões (uma parte); República Centro Africana; 

Gabão, São Tomé e Príncipe; Guiné Equatorial; República do Congo; 

República Democrática do Congo; Uganda; Ruanda; Burundi; Quênia; 

Tanzânia; Zâmbia, Malawi; Zimbabwe; Moçambique; Botswana; 

Swazilândia; Lesoto; Namíbia (apenas na parte norte), África do Sul e 

Angola (ZAU, 2002; DIAGNE, 2010). O mapa abaixo ilustra a 

ocupação do território angolano pelo percurso do povo bantu em 

Angola. 

 
Ilustração  2 - Mapa das imigrações Bantu em Angola 

 
Fonte: http://www.mapade.org/angola.html 
 

Angola é um mosaico cultural complexo onde coabitam cerca de 

vinte línguas de origem africana, tratando-se de um país multilíngue e 

de diversidade cultural. Esta realidade sociolinguística de Angola é 

típica dos países africanos que congregam diversas línguas num único 

espaço geográfico, cultural e social. Assim, a coabitação linguística 

permitiu o surgimento dos grupos etnolinguísticos. As línguas que mais 

se destacam no território angolano são o Umbundu, o Kikongo, o 
Kimbundu, o Cokwe, o Helelo, o Oxiwambo, o Oxindonga, o Ngangela, 
o Nhaneka. O uso do termo “complexidade” refere-se à envolvência de 

http://www.mapade.org/angola.html
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diversas línguas e dialetos que podem ser mutuamente compreensíveis, 

além da coexistência de formas culturais, crenças e atitudes que 

compartilham um convívio (PEREIRA, 1999 apud SALES, 2015, p. 4). 

As categorias linguísticas e étnicas têm sido fortemente aproximadas, o 

que se evidencia pelo uso do termo “etnolinguístico”. Ressalta-se, 

contudo, que tal sobreposição não é neutra, mas revela modos 

específicos de categorização e classificação de povos através da 

delimitação de suas línguas.  

As categorizações grupais são complexas e delicadas na medida 

em que a etnicidade, muitas vezes, remonta para as categorias coloniais 

que tinham como finalidade rotular as pessoas. Nesse olhar, Carvalho 

(apud MARIA, 2013); Kajibanga (2003) e Severo e Makoni (2015) 

sustentam que o que se viveu na realidade angolana é nada mais do que 

a fabricação de grupos étnicos inexistentes e que as publicações 

existentes sobre os grupos etnolinguísticos não passam de reprodução 

acrítica da Carta Étnica de Angola (1963)
4
. Assim, o mapa que segue 

caracteriza a visão do colonizador que promoveu um mapeamento da 

identidade étnica do povo. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                        
4
 Carta Étnica de Angola é o título de um estudo breve, não datado, subscrito 

por Mesquitela Lima, então Conservador do Museu de Angola e 1.º Assistente 
no IICA; o mesmo explica que essa Carta “[...] foi esboçada nos anos 1962/63 

pelo então responsável da Divisão de Etnologia e Etnografia do Instituto de 
Investigação Científica de Angola, Dr. Carlos Lopes Cardoso. Ela veio sempre 

sendo completada com elementos que iam entrando no departamento e, em 
1964, foi publicado por nós, com ligeiras alterações, no fascículo n.º 5 da 

enciclopédia “Focus”, editada pela livraria Sá da Costa, Lisboa”. A utilização 
do «Esboço da Carta Étnica de Angola», ou, melhor dito, da classificação 

etnográfica dos povos de Angola deu conta dos seguintes grupos 
etnolinguísticos, os «Bantos» e «Não Bantos», indicando nove grupos étnicos 

Bantos: «Quicongo, Quimbundo, Lunda-Quioco, Umbundo, Ganguela, 
Nhaneca-Humbe, Ambó, Herero» e «Não-Bantos» subdivididos em «Khoisan 

(Hotentote-Bochimane)» e «Vátua. (COELHO, 2015, p. 7-8). 



42 

Ilustração  3 - Mapa dos grupos etnolinguísticos 

 
Fonte: http://www.mapade.org/angola.html 

 

A colonização foi um processo imperialista que visava a 

exploração de Angola a fim de saquearem as riquezas que nela existiam 

sob a capa civilizadora de implementação do Cristianismo e de inscrição 

do sistema de educação do povo. Mudimbe (1988, p. 6) considera 

existirem três questões que permitem a compreensão da organização 

colonial, que consistem em (i) os procedimentos de aquisição, 

distribuição e exploração de terras nas colônias; (ii) as políticas de 

domesticação indígena
5
; e (iii) a forma de gerir organizações antigas e 

de implementar novos modos de produção.  Os referidos pontos são 

complementados pela dominação do espaço físico, a reforma das mentes 

indígenas e as integrações das histórias econômicas locais numa 

                                                        
5
 Consideram-se indígenas das referidas províncias os indivíduos de raça negra 

ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivido habitualmente nelas, não 
possuam ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a 

integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses. § 
único. Consideram-se igualmente indígenas, os indivíduos nascidos de pai e 

mãe indígena em local estranho àquelas províncias, para onde os pais se tenham 
temporáreamente deslocado. (Estatuto dos Indígenas Portugueses das províncias 

da Guiné, Angola e Moçambique, 1957, p. 14).  

http://www.mapade.org/angola.html
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perspectiva ocidental. A colonização provocou diversos danos nas 

ideologias e formas locais de pensar e ver o mundo, desrespeitando as 

culturas e as línguas.   

Para Mbembe (2001, p. 21), as atitudes tomadas pelo sistema 

colonial podem ser descritas em três tipos de violências, a saber:  

 

  “A violência fundadora, a que se baseava 

não apenas no direito de conquista, mas em 

todas as prorrogativas decorrentes desse 

direito que permitiram a criação de espaços 

sobre os quais se exercia a violência, 

atribuindo-se o único poder de julgar; 

  A violência produzida antes e depois, ou 

como parte integrante da conquista, ligada à 

legitimação. Visava produzir uma capacidade 

imaginária de converter, inscrevendo a 

violência na autoridade autorizadora;  

  Violência para assegurar a manutenção, 

disseminação e permanência dessa 

autoridade”. 

 

As três formas de violência permitiram que o sistema colonial se 

tornasse uma soberania, o que reforçou o fato de as políticas públicas 

desse período não contemplarem os assuntos relativos às línguas 

nacionais, havendo a imposição do português. Exemplificando, Decreto 

nº 77/1921, publicado pelo Boletim Oficial de Angola, nº 5, 1ª série de 9 

de dezembro, de Norton de Matos, impossibilitava o uso das línguas 

nacionais nas diversas esferas. Esse fato cooperou para desestabilizar a 

identidade cultural, principalmente a linguística. A atitude tomada por 

Portugal deu origem à criação sistemática de desigualdades e injustiças 

sociais. Essa posição de “exilar”, com a oficialização do Português 

como língua de comunicação e de ensino, separou o povo das suas 

ideologias, cultura e história, marginalizando as línguas, uma vez que “a 

caraterística chave do domínio colonial era, portanto, emitir ordens e 

fazê-las executar” (MBEMBE, 2001, p. 32, tradução nossa). 

Após a independência angolana, em 1975, o Estado procurou 

definir políticas para manter o funcionamento da nação, e foi desta 

forma que definiu a língua portuguesa como a língua de comunicação no 

território nacional, sob discursos de preservação da unidade nacional, o 

que contribuiu para a sua propagação. A guerra também constituiu um 
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dos fatores de disseminação da língua portuguesa, uma vez que os 

indivíduos foram obrigados a abandonar as suas áreas de residência, 

albergando-se na “cidade”, local em que pouco se falava e se fala as 

línguas nacionais.  

Findo o período de guerra, o quadro sociolinguístico permaneceu 

estático, sem qualquer política de promoção do uso das línguas 

nacionais nas diversas esferas da vida social. Paralelamente, os 

indivíduos foram saindo das suas áreas de jurisdição para a capital à 

procura de melhores condições de vida, uma vez que a capital se tornou 

o centro regulador do poder em Angola. Isso nos leva a afirmar que a 

centralização do poder também pode ser vista como motivadora do 

silenciamento das línguas nacionais. Pode-se também apontar o 

processo de massificação da educação e ensino monolíngue, em língua 

portuguesa, como motivador da “crise” linguística que se observa 

atualmente no país. Além disso, a entrada tardia nos órgãos de 

comunicação social do espaço para noticiários em línguas nacionais 

também contribuiu para essa crise, além do quase nulo espaço 

publicitário em línguas nacionais.  

Desse modo, é possível observar que a independência de Angola 

não trouxe benefício para as línguas nacionais, pois o Estado não 

procurou criar políticas de independência sociolinguística da sua nação. 

Como descreve Reis (2011, p. 12), “o prefixo pós, de pós-colonialismo, 

não significa o fim do colonialismo, mas a inserção num contexto de 

internacionalização do mercado – inclusive do mercado de bens 

culturais”. Essa permanência das ideologias eurocêntricas em Angola 

leva a que se pense num monolinguismo utópico, em que o ensino é 

feito em língua portuguesa, relegando a importância das línguas 

nacionais para o “desenvolvimento cultural” do país. Na realidade, 

acontece que “a escola em África continuou, na maior parte dos casos, 

um legado do sistema colonial, o que explica a sua natureza elitista e o 

fato de servir melhor os requisitos do modo de vida metropolitano do 

que o das nações africanas” (ZAU, 2013, p. 106). Acrescenta, o autor, 

que “a cultura está com a ciência e a educação no coração do processo 

de desenvolvimento” (ZAU, 2013, p. 106).  

Manuel (2015) reforça que existe em Angola um processo de 

estigmatização das línguas nacionais que parte da indefinição de um 

estatuto jurídico para essas línguas, pois que a sua indefinição promove 

as incertezas e lentidão para a projeção de uso das línguas na vida 

pública e oficial.  

Sobre o aspecto linguístico, verifica-se, segundo o INE (2016), 

uma expansão agressiva no uso do português nas aéreas urbanas, 
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totalizando 71%, o que atinge mais da metade da população. O censo 

não clarifica se aqueles 71% de falantes se referem a falantes da língua 

portuguesa como língua materna ou como segunda língua.  Constata-se, 

também, que, apesar do processo migratório, as áreas rurais continuam a 

resistir à política de silenciamento das línguas nacionais com que se 

deparam, sendo que 49% da população não usa o português. A 

estatística das línguas mostra que a língua Umbundu é a segunda língua 

mais falada, com 23%; e a terceira e quarta, com 8% cada, são as 

línguas Kikongo e Kimbundu, sendo o Cokwe a quinta mais falada com 

7% dos falantes. As demais línguas apresentam percentagens inferiores 

a 5%. Os 49% da população que não usa o português, a censo não 

especifica em que circunstâncias não se usa o português. A falta de 

informação precisa sobre o estado das línguas nacionais compromete, 

em certa medida, a compreensão sobre o número de falantes das línguas, 

e isso mostra o quanto a ficha censitária não descreve o contexto 

angolano. A seguir trataremos desse aspecto legal envolvendo as línguas 

em Angola. 

 

1.3 POLÍTICAS COLONIAIS E POLÍTICAS DE ESTADO 

(ANGOLA): DAS LEIS EDUCATIVAS 

 

Haja vista a necessidade de ilustrar a dinâmica das políticas 

linguísticas em Angola, apresentamos a seguir um olhar histórico sobre 

a legislação que envolve a educação em Angola.  

Buscamos compreender o espaço jurídico reservado às línguas 

nacionais nesse sistema, visto que o país é nutrido de diversidade 

linguística e cultural e resiste à sobreposição da língua considerada 

hegemônica, o português. Para tal, recorremos a algumas leis que 

vigoraram no período colonial e as que vigoram no período pós-

colonial, tais como: Decreto de 14 de agosto de 1845, Decreto nº 

77/1921 de Norton de Matos, Lei Orgânica sobre a Administração Civil 

das Províncias do Ultramar (1929), Resolução do Conselho de 

Ministros  nº 3/87 sobre o alfabeto das línguas nacionais, Constituição 

da República de Angola (2010), Decreto-Lei nº 17/16 do Sistema de 

Educação e Ensino (2016). Todavia, é inevitável tentarmos compreender 

como as políticas de Estado praticadas em Angola (não) possibilitam a 

inclusão – na escola – dos sujeitos falantes das línguas nacionais. 

Passaremos de forma sintética à descrição das leis que vigoraram no 

momento colonial e analisaremos somente incisos das Leis que surgiram 

pós-independência.  
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A administração colonial criou leis de forma a reduzir os 

problemas e manter o funcionamento e desenvolvimento de seu país nos 

diversos domínios da vida social. Com base na lei, os governos decidem 

o que fazer em benefício do país e/ou do povo. Em todo caso, as 

políticas do Estado e as políticas linguísticas devem apresentar uma 

sincronia e serem consideradas uma política propositiva ao colocar em 

funcionamento o que a lei diz. 

A subjugação do povo em Angola começa com as várias leis e 

decretos produzidos por Portugal para validarem as explorações e a 

dominação. Dessa forma, faz-se necessário recorrer à lei orgânica sobre 

a administração civil das províncias de Ultramar (1929), que introduziu 

duas categorias de indígenas, os civilizados e os não civilizados, estando 

os últimos sob controle dos colonizadores. O decreto integra o Estatuto 

Político, Civil e Criminal dos Indígenas, que foi criado pelo Ministério 

das Colônias em 1929. No seu artigo 2º, conceitua o indígena nos 

seguintes moldes: 

 
São considerados indígenas os indivíduos da raça 

negra ou dela descendentes que, pela sua 

ilustração e costumes, se não distingam do comum 
daquela raça; e não indígenas, os indivíduos de 

qualquer raça que não estejam nestas condições. 
Aos governos das colónias compete definir, em 

diploma legislativo, as condições especiais que 
devem caracterizar os indivíduos naturais delas ou 

nelas habitando, para serem considerados 
indígenas, para o efeito de aplicação do estatuto e 

dos diplomas especiais promulgados para 
indígenas (MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS, 

1929). 

 

Os indivíduos que renegavam a sua identidade, hábitos e 

costumes em prol de uma ideia de civilização não eram considerados 

indígenas, pois adotavam a língua e a cultura portuguesa, ao passo que 

os que resistiam a essa discriminação continuavam a ser considerados 

indígenas. Ora, a conquista do território nacional por Portugal 

influenciou na imposição das suas ideologias e cultura. Os 

colonizadores viam os angolanos como povo incivilizável e inferior que, 

para perderem as condições de indígenas e chegar à cidadania, tinham 

que necessariamente falar corretamente a língua portuguesa. Contudo, 

adquirir a cidadania não implicava que o indivíduo pudesse obter 
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qualquer direito político que o permitisse estar próximo dos 

colonizadores.  

O Decreto de 14 de agosto de 1845, criado por Joaquim José 

Falcão, então Ministro do Estado, da Marinha do Ultramar, homologado 

pela Rainha D. Maria II, permitiu instituir em Angola uma estrutura 

oficial de ensino que visava à instrução primária. Posteriormente, em 

1869, foi publicado o decreto que consistia em criar a escola de primeiro 

grau do ensino secundário. O sistema de ensino na altura tinha como 

finalidade atrair a imigração de famílias portuguesas. A partir de 1921, 

Norton de Matos, Governador-Geral – por via do Decreto nº 77 do 

Governo Provincial de Angola, publicado pelo Boletim Oficial de 

Angola, nº 5, 1ª série de 9 de dezembro – considerou o ensino em 

Angola como o meio de civilizar o povo por meio da língua portuguesa, 

estando expressamente proibido o uso das línguas africanas ao nível do 

território nacional. Tal atitude, descrita nos artigos 1º, 2º e 3º abaixo, 

com alguns pontos conexos, foi tomada de forma a garantir a segurança 

dos portugueses, pois que os permitia perceber o que estes falavam. 

 
Artigo nº 1   
3 – É obrigatório em qualquer missão o ensino da 

Língua Portuguesa;  
Artigo nº 2 – Não é permitido ensinar nas escolas 

de missões línguas indígenas.  
Artigo nº 3 – O uso de língua indígena só é 

permitido em linguagem falada na catequese e, 
como auxiliar, no período do ensino elementar da 

Língua Portuguesa.  
1º - É vedado na catequese das missões, nas 

escolas e em quaisquer relações com indígenas o 

emprego das línguas indígenas, por escrito ou 

falada de outras línguas que não seja o 

português, por meio dos folhetos, jornais, folhas 
avulsas e quaisquer manuscritos.  

2º - Os livros de ensino religioso não são 

permitidos noutra língua que não seja o 

português, podendo ser acompanhado do texto de 
uma versão paralela em língua indígena.  

3º - O emprego da língua falada a que se refere o 

corpo deste artigo e o da versão em língua 

indígena, nos termos do parágrafo anterior, só 

são permitidos transitoriamente e enquanto se 

não generalizar entre os indígenas o 
conhecimento da Língua Portuguesa, cabendo 
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aos missionários substituir sucessivamente e o 

mais possível em todas as relações com os 
indígenas e na catequese as línguas indígenas pela 

Língua Portuguesa (Decreto nº 77; grifo nosso). 
 

Ora, os incisos do Decreto visavam tornar o povo angolano 

aculturado e submisso, o que permitiria a expansão da ideologia e 

cultura portuguesa. Essa imposição contribuiu com a redução dos 

indivíduos no sistema de ensino. 

Com o advento da independência de Angola, António Agostinho 

Neto, primeiro presidente, em 1977, reconheceu a importância que 

desempenham as línguas angolanas de origem africana para o 

desenvolvimento do país, descrevendo que: 

 
O uso exclusivo da língua portuguesa, como 
língua oficial, veicular e utilizável actualmente na 

nossa literatura não resolve os nossos problemas. 
[…] E tanto no ensino primário, como 

provavelmente no médio, será preciso utilizar 
nossas línguas. E dada a sua diversidade no país, 

mais tarde ou mais cedo deveremos tender para a 
aglutinação de alguns dialectos, para facilitar o 

contacto (NETO, 1977, p. 7 apud SEVERO; 
MAKONI, 2015, p. 46). 

 

O extrato do discurso proferido manifesta uma real relevância 

conferida às línguas nacionais e destaca um lugar cimeiro para a 

resolução dos problemas do país, como a questão de uso das línguas no 

sistema de ensino e na preservação da identidade sociocultural. Nesse 

contexto, na contramão dos discursos coloniais, a língua constitui um 

símbolo do povo e sua anulação constitui a perda do conhecimento para 

a humanidade.  

Na tentativa de valorizar as línguas nacionais foi criado, em 1979, 

o Instituto Nacional das Línguas, que se responsabilizava pelas 

investigações sobre o estado das línguas nacionais. A designação da 

instituição foi alterada, em 1983, e passou a designar-se Instituto de 

Línguas Nacionais. De forma a uniformizar a grafia das línguas no 

território nacional, em 1987, criam-se os alfabetos das línguas Kikongo, 

Kimbundu, Umbundu, Cokwe, Nbunda e Oxikwanyama, derivados de 

um estudo que visava à criação de códigos linguísticos que facilitassem 

a leitura e escrita a todos os interessados e que se estimulassem a 

produção de obras literárias em línguas nacionais, promovendo, assim, a 
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sua inserção nos vários domínios da vida social. O Estado angolano 

aprovou, a título experimental, em 1987, a Resolução nº 3/87 de 23 de 

maio, do Conselho de Ministros, que descreve o seguinte: 

 
As línguas nacionais, suporte e veículo das 

heranças culturais, exigem um tratamento 

privilegiado, pois que constituem um dos 

fundamentos importantes da identidade 

cultural do povo angolano [...] (Grifo nosso) 

Tornando-se necessário dar continuidade ao 

estudo científico das línguas nacionais, base para 
o seu desenvolvimento e garantia para sua 

preservação e promoção; […] (Resolução nº 
3/87). 

 

Embora se tenha verificado algumas tendências para a promoção 

e valorização das línguas nacionais, na prática evidencia-se o contrário: 

as diversidades cultural e linguística passaram a ser vistas como práticas 

insignificantes, o que possibilitou a língua colonial continuar a ser um 

meio de opressão, tornando-se uma fonte de desumanização para os 

falantes das línguas nacionais, como descreve Sassuco (2014 apud 
SEVERO, 2014, p. 24): “os efeitos da oficialização da língua portuguesa 

e de seu uso em contextos formais administrativos, literários, midiáticos 

e escolares incluíram o amortecimento do prestígio social e simbólico 

das demais línguas locais”.  

Sobre o papel das políticas linguísticas em relação à diversidade, 

Rajagopalan (2013) acrescenta que 

  
As políticas linguísticas devem envolver as 

questões que dizem respeito ao papel que as 
línguas exercem em definir os povos e consolidar 

suas nações ao redor do mundo [...] as 
consequências de mudanças geopolíticas em curso 

afetam as relações existentes, RAJAGOPALAN 
(2013, p. 29).  

 

É necessário, portanto, que o Estado crie políticas no sentido de 

resgatar e revalorizar a identidade sociocultural e linguística do país. 

Assim, o resgate das línguas reaviva a identidade étnica e recupera as 

memórias históricas.  

A UNESCO, através da Declaração Universal dos Direitos 

Linguísticos, que Angola ratificou, defende que a liberdade do ser 
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humano é exercida quando forem criadas condições que lhe permitam 

fruir tanto dos seus direitos civis e políticos, como dos seus direitos 

econômicos, sociais e culturais. Lê-se, ainda no mesmo preâmbulo, que 

a insoberanedade chega a ser uma das razões que leva a um processo de 

substituição linguística. Assim, a ausência de Autogoverno que imponha 

sua estrutura político-administrativa e a sua língua pode ser um 

elemento influenciador das políticas que silenciam as línguas nacionais. 

Relativamente ao espaço reservado às línguas nacionais na 

Constituição da República de Angola, verifica-se nos artigos 19º, 21º, 

23º e 26º alguns incisos que, a nosso ver versam sobre elas (grifos 

nossos): 

 
Artigo 19º (Língua) 
1 – A língua oficial da República de Angola é o 

português. 
2 – O Estado valoriza e promove o estudo, o 

ensino e a utilização das demais línguas de 

Angola, bem como das principais línguas de 
comunicação internacional.  

Artigo 21º Reservado as tarefas fundamentais do 
Estado: 

f) – promover políticas que permitam tornar 
universais e gratuitos os cuidados primários de 

saúde;  
h) – promover a igualdade de direitos e de 

oportunidades entre os angolanos, sem 
preconceitos de origem, raça, filhação partidária, 

sexo, cor, idade, e quaisquer outra forma de 
discriminação; 

n) – proteger, valorizar e dignificar as línguas 

angolanas de origem africana, como património 

cultural, e promover o seu desenvolvimento, 
como línguas de identidade nacional e de 

comunicação. 
Artigo 23º (Princípio de igualdade) 

1 – Todos são iguais perante a Constituição e a 
lei. 

2 – Ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, 

privado de qualquer direito ou isento de 

qualquer dever em razão de sua ascendência, 
sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local 

de nascimento, religião, convicções políticas, 
ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, 

condição económica ou social ou profissão. 
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Artigo 26º (Âmbito dos direitos fundamentais) 

2 – Os preceitos constitucionais e legais relativos 
aos direitos fundamentais devem ser interpretados 

e integrados de harmonia com a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, a Carta 

Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e os 
tratados internacionais sobre a matéria, ratificados 

pela República de Angola. 
Artigo 31º (Direito à integridade pessoal) 

1 – A integridade moral, intelectual e física das 
pessoas é inviolável. 

2 – O Estado respeita e protege a pessoa e a 
dignidade humana.  

 

Reconhecemos que as ações do Estado angolano descritas pela 

Constituição da República manifestam uma política linguística 

monolíngue, uma vez que o inciso 2 do Artigo 19, voltado ao valor das 

línguas e sua promoção, não passa de uma estratégia de “suavização das 

mentes”, por isso, assumimos que um caminho para a valorização 

partiria pela cooficialização das línguas nacionais e de promoção de seu 

uso nas diversas esferas da sociedade, desde as escolas, tribunais, 

hospitais, administrações, etc. Além disso, a inserção discursiva de 

“demais línguas de Angola” leva-nos a perceber o grau de desinteresse 

que há em torno das línguas de Angola, pois que a expressão “demais” 

vem designar também pronome indefinido que venha a significar “os 

restantes”. Para Mbembe (2001, p. 26, tradução nossa), “as formas 

estatais pós-coloniais herdaram essa incondicionalidade e o regime de 

impunidade que era seu corolário”
6
. Assim, descrevemos essa atitude 

como sendo neocolonialista por consistir na prática imperialista que 

tende à exploração do país com a finalidade de desestabilizar 

economicamente, ideologicamente e culturalmente. Essa atitude fez com 

que muitos menosprezassem as suas línguas nacionais e valorizassem 

apenas a língua portuguesa, violando a relação indissociável existente 

entre o indivíduo e a língua, pois que não se pode falar de língua sem o 

indivíduo e vice-versa. Todo o direito reservado ao indivíduo 

implicitamente está envolvendo a língua que usa. O Estado deve ser 

chamado à execução de políticas de preservação e legitimação das 

práticas sociais em que essas línguas são usadas, de outra forma, corre-

                                                        
6
  “[…] Postcolonial state forms have inherited this unconditionality and the 

regime of impunity that was its corollary.” 
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se o risco de esvaziar as línguas do seu significado social e simbólico, 

folclorizando-as e objetificando-as (SEVERO, 2014).  

A marginalização das línguas nacionais promove o silenciamento 

dos seus falantes nos seus variados contextos, o que contribui ainda 

mais para o seu apagamento. É necessário que se desfaça a concepção 

“estigmatizadora” que o Estado criou em torno das línguas nacionais e 

se compreenda que elas constituem repositórios de saber, e que a sua 

perda representa uma perda de saber para a humanidade. 

A política linguística adotada pelo Estado voltada ao 

monolinguismo promove exclusão linguística, cultural e social. Quanto 

a esta questão, Calvet (2007, p. 11) sustenta que “o poder político 

sempre privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo governar o Estado 

numa língua ou mesmo impor à maioria a língua de uma minoria”. 

Tendo feita essa apresentação sobre a situação linguística geral, a seguir 

abordamos a questão educacional. 

 

1.3.1 Discurso pós-colonial na lei de bases do sistema de educação 
 

A definição da língua portuguesa como língua oficial pela 

Constituição da República de Angola é reforçada pela lei de base do 

sistema de educação e ensino, que define a língua portuguesa como 

sendo a língua de escolarização e de comunicação, o que descarta a 

possibilidade de um ensino voltado ao bilinguismo. Angola é um país de 

pluralidade linguística, onde se pode verificar a co-habitabilidade das 

línguas nacionais no mesmo espaço geográfico em que circula a língua 

oficial. 

As leis que regem o sistema de base de educação e ensino são 

baseadas na Constituição da República de Angola de 2010 que dispõe 

sobre as Estratégia Nacional de Desenvolvimento e as Políticas 

Nacionais de Educação, o que permite a criação de condições para que a 

aplicação das políticas públicas resulte num pleno funcionamento 

econômico e social do país. Elas orientam as condições para que se 

tenha uma educação e aprendizagem ao longo da vida para todos os 

indivíduos, ainda que para alguns “as línguas nativas podem ser uma 

panaceia para os problemas educacionais complexos da África” 

(MAKONI E MEINHOF, 2006, p. 198). Defendemos que o ensino 

voltado à valorização da diversidade linguística permite uma maior 

qualidade, excelência acadêmica e científica dos indivíduos. 

As Leis anteriores e a Lei vigente apresentam incisos ambíguos 

que sustentam um ensino monolíngue. O Decreto-lei de 17/2016 de 7 de 

outubro revoga a Lei nº 13/2001 de dezembro, e toda a legislação que 
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contrarie o disposto na presente lei é ilegal. Os incisos inerentes ao uso 

da língua no sistema de ensino são descritos a seguir:  

 
Artigo 14º - No exercício da actividade educativa, 

as instituições de ensino devem observar elevados 
padrões de desempenho e alcançar os melhores 

resultados no domínio científico, técnico, 
tecnológico e cultural e na promoção de sucesso 

escolar, da qualidade, da excelência, do mérito e 
da inovação.  

Artigo 15º - O sistema de educação e ensino 
promove o respeito pelos símbolos nacionais e a 

valorização da história, da cultura nacional, da 
identidade nacional, da unidade e integridade 

territorial, da preservação da soberania, da paz e 
do estado democrático, bem como dos valores 

morais, dos bons costumes e da cidadania 
(Angola, 2016, grifo nosso) 

 

As políticas linguísticas adotadas pelo Estado espelham nos 

artigos o lugar que ocupam as línguas nacionais no sistema de educação 

e ensino, o que gera insatisfação nos falantes dessas línguas. 

Indiretamente, o Estado não reconhece a importância do uso das línguas 

nacionais no sistema de ensino, como se pode observar no artigo 16º, 

inciso 1: o ensino deve ser ministrado em português. Essa orientação 

reforça cada vez mais o processo de silenciamento das línguas e suas 

respectivas culturas. Portanto, nota-se que existe uma força oposta às 

comunidades que têm as línguas nacionais como a língua de 

comunicação, promovendo a invisibilidade da diversidade linguística e 

de suas comunidades de fala, ao se oficializar o ensino monolíngue que 

não descreve o contexto real do país. Trata-se de um modelo que 

relembra “a cultura europeia e o eurocentrismo que veicula-se por meio 

do sistema escolar coloniais que, aliados aos grupos religiosos, 

assumiram a „missão civilizadora‟ europeia” (REIS, 2011, p. 23). 

Abaixo segue o artigo 16: 

 
Artigo 16º    

1 – O ensino deve ser ministrado em português. 

2 – O estado promove e assegura as condições 
humanas, científico-técnicas, materiais e 

financeiras para a expansão e generalização da 
utilização no ensino, das demais línguas de 
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Angola, bem como de linguagem gestual para os 

indivíduos com deficiências auditiva.  
3 – Sem prejuízo do previsto no número 1 do 

presente artigo, e como complemento e 
instrumento de aprendizagem, podem ser 

utilizadas línguas de Angola nos diferentes 
subsistemas de ensino, nos termos a 

regulamentar em diploma próprio (CRA, 2010, 
grifo nosso). 

 

O Estado, ao assumir no inciso 3 do artigo 16º, que as línguas 

nacionais para serem utilizadas no sistema de ensino devem, no entanto, 

regulamentar um diploma próprio não se sustenta. A ausência do 

referido diploma legal para o fim de ensino das línguas nacionais 

impede uma política educacional inclusiva. Quanto ao Decreto-lei e seus 

respectivos incisos, Manuel (2015, p. 81, tradução nossa) sustenta que 
 

Embora retoricamente a Constituição reconheça 
que Angola é uma nação multiétnica, os estatutos 

conferidos ao português claramente anulam a 
possibilidade de promover a existência de uma 

nação multilíngue. 
  

O artigo 53º espelha claramente como as políticas de Estado 

muitas vezes passam por retórica ao descrever que se deve “e) – 

garantir a valorização das línguas nacionais, da cultura local e da 

cultura nacional” (CRA, 2010, grifo nosso). 

Ao definirem no inciso 4 do artigo 16º a priorização do ensino 

das línguas estrangeiras, como o inglês e o francês, atribui-se um lugar 

de destaque a essas línguas, relegando as nacionais a um nível menor, o 

que legitima o preconceito linguístico, como se pode observar abaixo:   

 
4 – O Estado promove políticas públicas para a 

inserção e massificação do ensino das principais 
línguas de comunicação internacional, em todos 

os subsistemas de ensino, com prioridade para o 

ensino do inglês e do francês. 

 

A educação e ensino em Angola é sustentada pela política 

externa. Exemplificando, o “plano curricular” usado em Angola 

apresenta um viés português que nada contribui para a valorização das 

línguas nacionais e suas culturas. Essa forma de dependência 

deslegitima o uso das línguas nacionais no sistema de ensino, 
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permanecendo numa perspectiva eurocentrista de ideologias e ações de 

ensino, visto que a lei é ambígua nos seus diversos artigos e incisos. 

Reconhecemos que “a escola precisa dar vez e voz aos diferentes grupos 

que ainda estão muito afastados do cotidiano escolar” (BOLZAN, 2011, 

p. 126).  

Esperava-se, a partir do discurso de Agostinho Neto, uma 

mudança na forma de pensar as línguas nacionais. O discurso de Neto é 

claro na ponderação que faz para que a presença da língua portuguesa 

em Angola não se tornasse motivo para o ensino monolíngue, 

apostando-se em um modelo de ensino bilíngue, contestando a 

concepção que se tem de que o multilinguismo constitui um problema. 

Assumimos que o multilinguismo é uma vantagem, um recurso 

simbólico rico para o sistema de ensino, conforme proposto por Makoni 

e Meinhof (2006).  

Pensamos que, em se tratando de um país multilíngue, o Estado 

devia conceder autonomia às províncias para que pudessem elaborar as 

suas próprias políticas linguísticas, com liberdade de inserir as línguas 

locais no sistema de ensino, o que espelharia a realidade e/ou o contexto 

local. Quanto a este assunto, Bolzan (2011, p. 93) defende que o “poder 

seja construído de forma democrática e contribua para a igualdade e não 

para a desigualdade social”. A língua deve ser vista em relação as suas 

práticas de uso, que envolvem fatores históricos, geográficos, sociais, 

culturais etc., o que implica dizer que não se pode “encarar a língua 

como um objeto descontextualizado, inerte, congelado, morto, fora do 

tempo, fora do espaço, independente das pessoas que a falam” 

(BAGNO, 2015, p. 148).  

Com os artigos da lei do sistema de educação e ensino percebe-se 

o quanto o Estado-nação desenvolve práticas semelhantes àquelas 

utilizadas pelo sistema colonial, possibilitando uma expansão da língua 

portuguesa à nível nacional. Tem-se, assim, que a “ideologia linguística 

colonial evoluiu historicamente no sentido de uma ideologia 

imperialista” (LAGARES, 2011, p. 186). Acrescenta, o autor, que a 

“situação de hegemonia responde, sobretudo, à construção discursiva e 

ideológica de uma língua sem ligações históricas ou culturais” (2011, p. 

186). Assim, fica patente que os países pós-coloniais continuam presos, 

de certa forma, a suas Metrópoles devido ao “sistema civilizacional” e 

modelos de ensino adotados. 

Relativamente ao sistema educativo contemporâneo africano 

tradicional, Reis (2011, p. 23) sustenta que: 
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O novo sistema educacional provocou uma 

ruptura no conceito africano de educação, já que 
tirava a autoridade dos mais velhos – receptáculos 

da cultura – e da própria tradição cultural. À 
medida que as novas gerações recebiam uma 

educação ocidental nas escolas colóniais, as 
histórias e costumes nativos foram substituídos 

por modelos estrangeiros, que introduziam um 
universo totalmente diferente.   

 

 O sistema educacional angolano não espelha o contexto de 

diversidade linguística e cultural tendo, por isso, apresentado 

insuficiências para responder às necessidades que se impõem a um 

ensino mais inclusivo. Deve ficar claro que “o ensino de língua é um 

dos aspetos mais profundos na transformação do perfil socioeconômico 

e cultural dos sujeitos/falantes que frequentam as escolas” (BAGNO, 

2007 apud BERNARDO, 2017, p. 42). 

A definição do monolinguismo no sistema de educação e ensino 

em Angola criou um estereótipo que barra a tentativa de crescimento 

dos indivíduos que têm as línguas nacionais como as de comunicação. 

Tal atitude os impede de qualquer ascensão pública e os marginaliza do 

prestígio social. Essa discriminação, promovida pela recusa de valores 

linguísticos, culturais e de identidade, provoca distanciamento social 

entre o Estado e seus liderados e/ou o povo. Contrariamente à posição 

do Estado, Bolzan (2011, p. 86) sustenta que “[…] a escola é o espaço 

favorável para suscitar uma ampla e instigante reflexão sobre as 

questões culturais e os desafios em desconstruir as práticas 

estereotipadas e discriminatórias. Daí a necessidade primeira da escola 

discutir e entender melhor o conceito de cultura”.  

Tendo feita essa exposição sobre a legislação educacional em 

Angola, a seguir pontuamos aspectos referentes às políticas linguísticas, 

com enfoque na defesa do multilinguismo. 

 

1.3.2 “Exílio linguístico”: do multilinguismo à utopia monolíngue 
 

Mas quando penso na mecânica do poder, penso 

em sua forma capilar de existir, no ponto em que 
o poder encontra o nível dos indivíduos, atinge 

seus corpos, vem se inserir em seus gestos, suas 
atitudes, seus discursos, sua aprendizagem, sua 

vida quotidiana (FOUCAULT, 2016, p. 215).  
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A indefinição do estatuto das línguas nacionais contribui para a 

exclusão do multilinguismo das suas variadas esferas, o que implica 

uma subjugação de forma implícita da diversidade linguística que 

caracteriza o país. Nessa perspectiva, as realidades linguísticas dos 

países africanos não devem adotar medidas que colocam em causa os 

falantes das línguas nacionais, visto que os indivíduos pensam em sua 

língua materna. Reconhecemos que há diferenças no modo de 

aprendizado dos indivíduos que têm a língua dos colonizadores como a 

língua materna e aqueles que têm as línguas locais como materna, 

perspectiva defendida por Benson (1997), Massimaculo (2010), Zau 

(2013), Joaquim (2013). Assumimos que o monolinguismo adotado 

pelos países colonizados tende a provocar um número excessivo de 

reprovações e desistência no sistema escolar. A tática da ideologia 

monolíngue, criada pelas políticas de Estado, produz efeitos delicados 

para um contexto plural que envolve identidade sociocultural e 

linguística. As políticas monolíngues, por fim, violam o direito de o 

indivíduo expressar-se na sua própria língua.  

Na Declaração Universal dos Direitos linguísticos (1996), no 

artigo 15º, a UNESCO defende-se que “Todas as comunidades 

linguísticas têm o direito a que a sua língua seja utilizada como língua 

oficial dentro do seu território”, inciso 1, no artigo 17º atesta que “Todas 

as comunidades linguísticas têm direito a dispor e a obter na sua língua 

toda a documentação oficial, qualquer que seja o suporte (papel, 

informático, ou outro), nas relações respeitantes ao território de que essa 

língua é própria”, inciso 1. Quanto ao ensino, a UNESCO, na mesma 

declaração, no artigo 23º sustenta que “O ensino deve estar sempre ao 

serviço da diversidade linguística e cultural, e das relações harmoniosas 

entre as diferentes comunidades linguísticas do mundo inteiro”, inciso 3 

e que “todos têm o direito de aprender qualquer língua”, inciso 4. 

Para Tauli (1968 apud DEUMERT, 2004, p. 386, tradução 

nossa)
7
, no contexto da ideologia monolíngue,  

 
O valor simbólico de uma língua ou de uma 

variedade de línguas como expressão de 

                                                        
7
 The possible symbolic value of a language or language variety as an 

expression of group solidarity and identity is largely ignored, and language 
attitudes whichmight run counter to the acceptance of proposed linguistic 

„improvements‟ or status changes are believed to be easily changeable by 
propaganda and the exercise of political power and authority (TAULI, 1968, 

apud DEUMERT, 2004, p. 386). 
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solidariedade e identidade de grupo é largamente 

ignorado e as atitudes de linguagem que podem 
contrariar a aceitação de "melhorias" ou mudanças 

de status linguísticos propostos podem ser 
facilmente alterados por propaganda e o exercício 

do poder político e da autoridade.  

 

A oficialização e promoção do português como a língua de 

comunicação e de ensino em Angola constitui, também, um elemento de 

promoção do silenciamento das línguas e dos sujeitos bilíngues. A 

restrição criada pela política vigente, neocolonial, passa a ser 

identificada com os processos decorrentes das atividades econômicas 

internacionais e dos acordos bilaterais que interferem na autonomia dos 

recém Estados independentes da África (NKRUMAH, 1967 apud 
LOPES, 2011, p. 13). Por isso, a situação de Angola pode ser vista 

também como o estágio avançado do imperialismo, que nem sempre se 

configura em um neo-imperialismo. O pós-independência afincou-se em 

reestruturação de práticas não inovadoras que tendem a produzir algo 

diferente que se encaixa no sistema de dominação política, usando de 

forma coerciva o agenciamento econômico e financeiro. Tais práticas 

impossibilitam que os sujeitos se comuniquem – nas esferas da 

oficialidade – nas línguas nacionais e, consequentemente, os conduzem 

em direção a uma política monolíngue. Acreditamos que essas políticas 

monolíngues, que oficializam uma língua – a despeito do 

“reconhecimento da diversidade linguística nacional” – operam como 

uma forma de discriminação, separação e hierarquização de pessoas e 

práticas sociais. Nesse contexto, 

 
A discriminação fundamenta-se na negação de 

determinados valores culturais que envolvem 
diferentes grupos. Ela traduz determinados juízos 

intencionais construídos pelos grupos para 
especificar uma cultura. A explicação da 

discriminação em forma de juízo ajuda a 
sustentação das acções excludentes que tenham 

como base as características culturais. Porém, 
podemos entender por discriminação todo o acto 

destinado a inferiorizar um indivíduo ou grupo 
por ter determinada proveniência cultural 

(BOLZAN, 2011, p. 85).  
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Acreditamos que existem dois tipos de fatores que podem 

provocar interferências na dinâmica das línguas nacionais: os fatores 

externos e os internos da língua. Os fatores externos são os que 

interessam ao presente estudo por estarem relacionados a razões 

extralinguísticas que envolvem questões culturais, históricas e políticas. 

Ao olharmos a questão social, esta relaciona-se à perda e/ou ao 

silenciamento das línguas nacionais. Os fatores externos, ou “políticas 

de cima para baixo” que o Estado adotou, alimentam um processo de 

perda de valores linguísticos, sociais e ideológicos dos angolanos. Dessa 

forma, o desuso das línguas nacionais na realidade angolana tem relação 

com fatores externos e/ou políticos, produzindo uma situação de 

aprisionamento, inclusive, para o sujeito bilíngue. Esse aprisionamento 

pode ser visto como a privação que o sujeito bilíngue enfrenta por não 

poder falar sua língua em função da política do país. A hierarquia do 

poder dificulta a troca de saberes entre os que detêm o poder e os que 

não o detêm, o que promove a privação da circulação do sujeito nas 

mais variadas esferas. Assim, podemos estabelecer uma relação entre 

forma de aprisionamento descrito por Foucault e as questões de privação 

linguística às quais os sujeitos são submetidos através da hierarquia 

estabelecida, como se descreve abaixo 

 
No caso da prisão, não haveria sentido em 
limitarmo-nos aos discursos formulados sobre a 

prisão. Há igualmente aqueles que vêm da prisão: 
as decisões, os regulamentos que são elementos 

constituintes da prisão, o funcionamento mesmo 
da prisão, que possui suas estratégias, seus 

discursos não formulados, suas astúcias que 
finalmente não são de ninguém, mas que são, no 

entanto, vividas, assegurando o funcionamento e a 
permanência da instituição (FOUCAULT, 2016, 

p. 214). 

 

Em termos de relações de poder que afetaram e afetam o contexto 

angolano, pode-se dizer que o imperialismo colonial explorou as 

riquezas existentes em Angola, com uma capa de civilizar, catequizou e 

“educou” o povo, desrespeitou as culturas e silenciou algumas línguas 

inserindo ideologias europeias através de discursos de unidade nacional. 

Um exemplo foi a oficialização do português que acabou 

desencorajando os sujeitos nativos a usarem as línguas nacionais. A esse 

respeito, Sassuco (2014), Gonçalves (2000) e Severo (2014) sustentam 

que o “prestígio social e simbólico das línguas nacionais é relegado 
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devido à oficialização da língua portuguesa como a língua hegemônica 

nas diversas esferas da sociedade” (SEVERO, 2014, p. 24).  

A posição do Estado angolano em considerar o português como 

língua de unidade nacional promoveu desagregações, uma vez que o 

país alberga uma diversidade de línguas, o que permite haver falantes de 

idiomas diferentes. Essas atitudes segregacionistas destroem de forma 

massiva a estrutura sociocultural e sociolinguística do país ao 

oficializarem somente o português, língua falada pela elite e sujeitos das 

áreas urbanas. As línguas nacionais são sempre vistas como um 

problema a ser resolvido a longo prazo, por esta razão, pensamos que 

devia ser a preocupação do Estado desenvolver políticas que zelem e 

permitam a circulação linguística dos falantes, pois que, a não aceitação 

destas línguas mostra que “a soberania e autodeterminação dos países 

africanos foram e ainda são colocadas à prova constantemente, seja por 

questões de governabilidade, dos malefícios da herança colonial” 

(NKRUMAH,1967 apud Lopes, 2011, p. 14). 

Assim, de modo a se desconstruir esse cenário, se torna 

necessário o reconhecimento prático e circular da diversidade 

linguística, uma vez que constitui a característica do país, acabando com 

as agressões contra as línguas nacionais. Essa realidade nos permite 

assumir que a situação de Angola espelha um certo neocolonialismo 

linguístico
8
 promovido pelo Estado, criando barreiras ao sujeito 

bi/multilíngue na medida em que este se vê barrado de seus direitos de 

usar sua língua materna para fins comunicativos nas esferas da 

oficialidade e do setor público. Sobre esta tendência neocolonial, 

Nkrumah (1967 apud LOPES, 2011) sustenta a necessidade de os 

Estados independentes terem autonomia para darem o melhor destino ao 

país, de modos a se distanciar dos modelos e perspectivas coloniais, uma 

vez que o modelo colonial provoca inúmeros danos, criando hierarquias 

e um sistema de privilégios ou facilidades em relação àqueles que têm o 

português como sua língua materna. Essa situação, discriminatória e 

vitimadora, provoca a repressão e distanciamento do sujeito em relação 

à sua identidade linguística e cultural. Com isso, Severo e Makoni 

                                                        
8
 No presente estudo resolvemos adotar a terminologia neocolonialismo 

linguístico para designar as ações ou atitudes que o Estado toma de formas a 

discriminar e silenciar as identidades linguísticas e culturais dos povos falantes 
das línguas angolanas de origem africana, pois que, quando a liberdade de 

expressão deixa de ser exercida, transforma o sujeito em vítima e deslegitima o 
direito de uso da sua língua através de discurso infundável de que o português 

constitui a língua de unidade nacional.  
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(2015) sustentam que a verticalidade de uma dada política linguística 

Estatal, ainda que seja em nome da preservação de línguas minoritárias, 

acaba sempre por enfrentar inúmeros desafios e limitações, pois, 

geralmente, desconsideram a perspectiva das pessoas localmente 

envolvidas.  

O Estado, por não apoiar políticas de preservação das línguas 

nacionais, através da legitimação de seu uso nas esferas oficiais e 

públicas, produz efeitos sobre a maneira como as etnias se relacionam 

com suas origens históricas e até mesmo familiares, uma vez que se 

veem, cada vez mais, obrigados a utilizar a língua dominante, isto é, o 

português. Acrescentam Severo e Makoni (2015, p. 118) que no 

contexto africano de uso da língua portuguesa, 

 
Os discursos e práticas locais são silenciadas e 

invisibilizados, produzindo a emergência da 
lusitanização contemporânea como um signo 

político que simbolizaria, de forma imaginária, 
uma comunidade internacional conectada pela 

língua portuguesa. Trata-se do apagamento de 
questões históricas que envolveram violência, 

racismo, escravização, imposição religiosa e 
invenção de línguas e etnias, práticas que 

produziram sociedades desiguais, hierarquizadas e 
fortemente assimétricas.   

 

O processo de opressão linguística resultante do regime colonial 

que promoveu a desestabilização da história, das línguas, modo de 

pensar e ver o mundo pode ser refletido nos contextos sociais 

contemporâneos. Além disso, os contextos pós-coloniais africanos são 

fortemente afetados pelo multilinguismo, que emerge como efeito de 

três diferentes processos: 

 
a) a influência de povos colonizadores sobre 
povos colonizados;  

b) grupos linguísticos que compartilham dos 
mesmos espaços geográficos ou espaços 

próximos;  
c) movimentos imigratórios ou migratórios.  

Em todos os casos, as línguas representam não só 
um sistema de comunicação, mas também um 

símbolo de identidade, união e preservação 
cultural e social. E é por ser o símbolo social 

aparente, sendo facilmente percebida através da 
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fala ou da escrita, que a língua é considerada 

agente social e ideológico de maior força e 
alcance. Pode-se dizer que ao fazermos uso de 

uma língua explicitamos com ela nossa herança 
linguística, histórica, social e cultural (KISS, 

2013, p. 12). 

 

Assim, num contexto historicamente multilíngue, o 

monolinguismo imposto no país colonizado atribui à língua do 

colonizador o marcador social de uma língua do poder. Essa política 

acaba desvalorizando a característica bi/multilíngue do país. Assim, 

emerge um processo de estigmatização linguística em relação às línguas 

do país colonizado, que tem repercussões no ambiente familiar, afetando 

as relações mantidas entre pais e filhos, onde os filhos, muitas vezes 

afetados pelo estereótipo criado em torno das línguas destes países, 

evitam usar essas línguas na esfera pública e, inclusive, familiar. 

Considera-se que o silenciamento linguístico no circuito familiar é 

bastante delicado, uma vez que a família tem sido alocada como um dos 

fortes contextos de manutenção das línguas maternas. Assim, não são as 

línguas que são silenciadas, mas as práticas sociais e comunicativas, 

uma vez que: 

 
As línguas não são realidades abstratas e 
autônomas, mas elas emergem de práticas sociais 

historicamente situadas. Com isso, as políticas 
impostas de forma vertical com vista à promoção 

das línguas só se tornam eficientes quando 
transformadas em políticas de comunicação em 

que o direito às práticas comunicativas de 

diferentes grupos sociais é garantido e legitimado 
(SEVERO, 2015, p. 32).  

 

O silenciamento de práticas comunicativas de diferentes grupos 

pode ser considerado um exemplo de um ato de repressão que reflete os 

efeitos do poder que toma determinadas posições que venham a 

favorecer alguns e prejudicar outros. É em função desse tipo de poder 

que Foucault sustenta existir um modelo político centrado no aspecto 

jurídico, como são as leis que operam como um dispositivo poderoso de 

classificação, hierarquização e organização da sociedade: “Quando se 

definem os efeitos do poder pela repressão, tem-se uma concepção 

puramente jurídica desse mesmo poder, identifica-se o poder a uma lei 

que diz não” (FOUCAULT, 2016, p. 44).  
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Nessa pesquisa, reconhecemos que as políticas de monolinguismo 

nas esferas oficiais repercutem no desempenho escolar de muitos 

indivíduos, excluindo-os socialmente. Assim,  

 
Por não terem condições de expressar sua própria 

cultura vivida, internalizam a inferioridade, que 

traz como consequência, geralmente, a evasão 
escolar. Neste caso, os educandos são apenas 

vítimas, na lógica da discriminação e da exclusão, 
são também a causa da sua vitimação (BOLZAN, 

2011, p. 100). 
    

Tendo feita essa discussão ampla sobre a situação das políticas 

linguísticas angolanas, a seguir enfocamos um modo específico de 

relação do Estado com as línguas, que é o censo. Tal instrumento foi 

utilizado a serviço da construção de políticas públicas em Angola. 

 

1.4 LÍNGUAS NACIONAIS E SEU LUGAR: CENSO GERAL DA 

POPULAÇÃO E DA HABITAÇÃO DE 2014 
 

O uso exclusivo da língua portuguesa, como 

língua oficial, veicular e utilizável actualmente na 
nossa literatura não resolve os nossos problemas. 

[…] E tanto no ensino primário, como 
provavelmente no médio, será preciso utilizar 

nossas línguas. E dada a sua diversidade no país, 
mais tarde ou mais cedo deveremos tender para a 

aglutinação de alguns dialectos, para facilitar o 
contacto (NETO, 1977 apud SEVERO; 

MAKONI, 2015, p. 46). 
 

O monolinguismo e a centralização do poder têm provocado o 

deslocamento da população das suas áreas de residência em direção às 

áreas urbanas. Essa situação é derivada da procura por melhores 

condições de vida, uma vez que as áreas rurais não têm a capacidade de 

fornecer as mesmas oportunidades que as áreas urbanas. Tal fato 

colabora para o silenciamento linguístico, aprisionamento linguístico, 

desvalorização da pluralidade das formas de pensar, ver o mundo, bem 

como das estruturas das expressões culturais. Essa desvalorização leva 

os indivíduos a enfrentarem um conflito entre mundos opostos – “a 

consciência nativa e a consciência ocidental” (REIS, 2011, p. 40), em 

que a consciência ocidental, devido às políticas adotadas em que o 
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português é a única língua de comunicação nas diversas esferas, 

favorece as áreas urbanas em detrimento das rurais.  

O Censo Geral da População e da Habitação de 2014 foi o 

primeiro realizado em Angola pós-independência. O censo mostra que 

Luanda, a capital do país, é o centro de concentração populacional com 

6,945,5386. A despeito da expansão da língua portuguesa, 

reconhecemos existir indivíduos que residem na capital, mas que têm a 

língua nacional como a materna e recorrem a ela em ambiente familiar, 

fato que o censo não esclarece. O número de habitantes descrito pelo 

censo espelha a expansão agressiva do uso do português, visto que os 

dados revelam existir 71% de falantes de LP, o que constitui mais da 

metade da população que fala o português localizada nas áreas urbanas.  

A partir dessa pequena problematização, indagamos: Como foram 

formuladas as questões relacionadas às línguas nacionais? Pensamos 

que deveria existir maior abertura para as questões relacionadas às 

línguas nacionais, como por exemplo, a especificação do uso de LP ou 

línguas nacionais como língua materna ou não. Vê-se, também, que as 

áreas rurais continuam a resistir à tentativa de afogamento das suas 

línguas e culturas, pois apesar da migração a que estão sujeitos os 

indivíduos, 49% da população usa o português, comparado ao número 

de falantes das línguas de Angola na capital. A língua Umbundu é a 

segunda língua mais falada, com 23%; a terceira com 8,24% dos 

falantes está a língua kikongo; o Kimbundu é a quarta com 7,82%, sendo 

o Cokwe com 6,54% de falantes. As demais línguas apresentam 

percentagens inferiores a 5%. O gráfico abaixo ilustra esse percentual. 
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Gráfico 1 - Percentual das línguas mais faladas em Angola 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2014. 

 

Embora a migração do meio rural para o urbano influencie o uso 

da língua portuguesa, as línguas nacionais são veículo de comunicação 

de muitos indivíduos e circulam à nível nacional, principalmente no 

ambiente familiar. Todavia, a ficha censitária espelha resultados que não 

permitem perceber explicitamente a utilização das línguas nacionais. 

Embora o uso das línguas nacionais no centro das capitais seja feito em 

lugares restritos, como no contexto familiar, sentimos que os utentes das 

línguas nacionais são obrigados a relegarem o seu tesouro 

sociolinguístico e cultural para priorizarem práticas monolíngues, 

embora reconheçamos que muitas dessas práticas monolíngues são 

caracterizadas por algumas influências de línguas nacionais, como o 

kimbundu, na língua portuguesa.  

O espaço censitário reservado às línguas reforça as teorias de 

nomenclaturas atribuídas às línguas que Makoni (2014) problematiza. O 

fato de não podermos dizer, com certeza, quantas línguas existem em 

África – na verdade, no mundo todo – sugere que as línguas africanas (e, 

de fato, a linguagem) não se dividem ordenadamente, em entidades 

individuais (MAKONI; MEINHOF, 2014, p. 202). Assim, o censo 

reforça a ideia de que as línguas são entidades individualizadas e com 

nomes, embora as práticas linguísticas muitas vezes revelem 

sobreposições e misturas entre códigos linguísticos diferentes.  
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Os dados do censo não nos permitiram obter com precisão uma 

visão mais detalhada sobre o estado das línguas nacionais faladas em 

todo território devido à utilização de um modelo de ficha censitário que 

não espelha as particularidades das práticas comunicativas que o país 

apresenta. Assim, tornou-se necessário que realizássemos uma breve 

reflexão em torno da pergunta formulada, de forma a perceber até que 

ponto o espaço reservado às línguas na ficha contribuiria para a 

compreensão da situação sociolinguística de Angola. Indagamos se o 

fato de a população angolana ser majoritariamente jovem não teria 

efeitos sobre as línguas. Abaixo segue o modelo da pergunta feita pelo 

censo. 

 
Ilustração  4 - Espaço para as línguas de Angola na ficha censitária 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2014. 
 

Acreditamos que a pergunta formulada – Que língua 
habitualmente fala em casa? (resposta múltipla) – é problemática, vaga 

e nebulosa para se averiguar a situação das línguas nacionais. A nosso 

ver, na ficha censitária – que segue um modelo classificatório prévio – 

deveria também constar o espaço para indicações de faixas etárias dos 

falantes destas línguas, o que permitiria um esclarecimento mais claro 

sobre a relação entre a questão geracional e o uso das línguas nacionais. 

Todavia, a ausência desse ponto motiva-nos a ver que se trata de uma 

política do Estado desenvolvida de cima para baixo, que sustenta o 

monolinguismo, marginalizando o plurilinguismo típico do país e 

invisibilizando informações sobre a situação sociolinguística do país. 
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Para Deumert (2009), há uma racionalidade que se caracteriza por 

meio do censo através de reproduzir conceitos de línguas, distribuídas 

em categorias numéricas bastante discretas, bem como seus falantes. 

Assim, a maneira como são formuladas as questões torna-se um 

elemento fundamental. Acreditamos que seriam produtivas perguntas 

como: qual é a sua língua materna ou que língua aprendeu primeiro? 

Que língua conhece melhor? Que língua você mais usa? Que línguas 

pode falar de forma a conduzir uma conversa? Que língua além do 

português falas? Consideramos que a ausência dessas perguntas feitas 

com perspectiva de melhor obter dados sobre as línguas reforça que os 

questionários dos censos nacionais carecem de inovações em função da 

realidade e da circunstância do país, adotando um modelo alheio ao 

contexto, o que dificulta a obtenção de uma imagem clara sobre os 

padrões de mudança no uso da linguagem dentro de uma sociedade 

(DEUMERT, 2009, p. 381, tradução nossa)
9
. O censo deveria permitir a 

compreensão do estado multilíngue de Angola por meio das 

informações prestadas pelos inqueridos. Sobre o papel desmembrador 

dos censos, concordamos com a visão de Mufwene (2004): 
 

A tendência dos censos oficiais é tratar as línguas 

como se elas fossem entidades distintas e atores 
sociais independentes. Isso pode provocar efeitos 

imprevistos nos quais os direitos são associados às 
línguas, e não às pessoas, as línguas são tratadas 

como línguas assassinas (MUFWENE 2004 apud 
MAKONI; MEINHOF, 2014, p. 206).  

 

Assim, perante a posição neocolonialista que privilegia o uso do 

português, assumimos que o país se depara com um indício de exílio 
linguístico e sociocultural, em que a forma de pensar e ver o mundo 

(ideologias) do povo angolano é desestabilizada através de políticas 

linguísticas específicas.  

No que se refere às faixas etárias, o INE descreve que Angola é 

um país com a população predominantemente jovem, o que implica 

afirmar que a população idosa está reduzindo, conforme os dados que 

seguem: a estrutura etária da população jovem, isto é, dos 0-14 anos, é 

de 121.964.96 indivíduos, representando 47% da totalidade 

                                                        
9
 Different questions will elicit different answers and in some cases national 

census questionnaires have changed through time, making it diffi cult to obtain 
a clear picture of changing patterns of language use within a society for policy 

purposes (DEUMERT, 2009, p. 381)
. 
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populacional; e a população com idade igual ou superior a 65 é de 

apenas 612.430 indivíduos, o que corresponde a 2% da população. No 

que se refere à população idosa, as províncias de Luanda e Cabinda 

apresentam menos de 2% de idosos e as províncias do Cunene e Bengo 

são as que apresentam valores mais altos.  

Conforme já vimos ressalta-se que na sociedade tradicional 

africana o mais velho é tido como uma biblioteca, um sábio que carrega 

consigo conhecimentos e experiências; sua perda se torna uma espécie 

de queima de um arquivo. Ele desempenha um papel preponderante na 

transmissão das tradições, dos valores socioculturais e das sabedorias 

narradas por meio da oralidade. O mais velho foi perdendo espaço de 

representatividade como fonte de conhecimentos que eram transmitidos 

através de histórias, lendas, provérbios, canções, etc., especialmente 

com o advento da chamada modernidade. Com a colonização e as 

políticas “modernistas” do Estado, os jovens urbanos tendem a marcar 

sua identidade usando os idiomas de maior comunicação e visibilidade 

econômica, além de serem sensíveis à influência das políticas do Estado. 

Diante disso, os jovens tendem a desconsiderar a importância dos 

conhecimentos veiculados pelos mais velhos como fonte de sabedoria. 

Portanto, as práticas sociais e discursivas vinculadas aos mais velhos 

tendem a silenciar-se, conforme podemos depreender a partir da 

estimativa do censo. Exemplificando, as províncias de Cabindo e de 

Luanda são as primeiras a terem suas línguas e culturas silenciadas, ao 

passo que a província do Bié apresenta um maior índice de 

envelhecimento. Contudo, somente esses dados não nos permitem uma 

maior visão da situação; por essa razão, levantam-se as seguintes 

questões: Será que as práticas discursivas em línguas nacionais não têm 

sido feitas pelos jovens? Quantos jovens têm as línguas nacionais 

presente em suas práticas? Quantos as leem e as escrevem? Estas e 

outras questões ficam sem resposta devido à tipologia de ficha 

censitária.  

De volta aos resultados, o censo revela que as províncias de 

Cunene e do Bengo são as que maiores índices de envelhecimento 

apresentam. Nesse caso, deduz-se que há uma maior possibilidade de 

existência de falantes das línguas angolanas, visto que o índice de 

envelhecimento é alto. Presenciamos, também, o perigo de se perder tais 

línguas devido à esperança de vida que ronda os 55 anos para os homens 

e 63 para as mulheres (INE, 2014). Já o índice mais baixo de 

envelhecimento é verificado na província da Lunda Norte.  
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Gráfico 2 - Estrutura etária por sexo 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2014. 
 

Os dados que nos apresenta o gráfico acima são insuficientes para 

a compreensão do estado das línguas, por esta razão, inferimos que as 

línguas nacionais estão em situação delicada, visto que as línguas 

dominantes exercem um poder de atração sobre os falantes de línguas 

minoritárias. Os jovens tendem a marcar sua identidade usando os 

idiomas de maior comunicação e que estão sob a influência das políticas 

do Estado que priorizam a língua portuguesa. Ao cabo de gerações 

sucessivas, essa realidade acabar por se traduzir na perda de muitas 

línguas vernáculas e da diversidade cultural que elas representam. 

Ademais, as línguas tradicionais têm veículos com os seus 

correspondentes ecossistemas, de modo que a sua perda repercute 

igualmente na diversidade ambiental e ecológica (UNESCO, 2009, p. 

13). 
Toda instituição social, e também todo grupo 
social, tem uma identidade própria que traz 

consigo um passado inscrito nas representações 
coletivas de uma tradição, que o explica e o 

justifica. Por isso, toda tradição terá sua 
“superfície social”, utilizando a expressão 

empregada por H. Moniot. Sem superfície social, 
a tradição não seria mais transmitida e, sem 

função, perderia a razão de existência e seria 
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abandonada pela instituição que a sustenta 

(VANSINA, 2010, p. 146). 

 

Na cultura “tradicional”
10

 africana, o velho é uma “memória 

viva”, o maior bem social da sua comunidade, visto que é ele quem 

promove a continuidade da cultura e da educação das gerações que se 

seguem. Partindo de suas experiências do passado baseadas em histórias 

e tradições, servindo de guia para o presente e o futuro, o mais velho é 

“uma memória de coisas escutadas, ou pensadas e é tesouro acumulado 

pronto para a releitura e a mediação posteriores” (REIS, 2011, p. 51). Na 

sociedade africana e de forma particular na angolana, o mais velho é a 

origem e conserva a memória coletiva do povo, cabendo a ele a 

responsabilidade de congregar a família e membros da comunidade.  

Sobre o lugar que ocupa o mais velho na cultura africana, 

Fonseca (2008 apud NASCIMENTO DIAS, 2014, p. 5) sustenta que: 

 
A palavra do velho e o lugar da velhice significam 
a fidelidade e a manutenção do conhecimento, 

condições de manutenção da vida colectiva em 
sociedades orais. Nestas sociedades, o homem é 

sempre significado pelo que aprendeu com os 
mais velhos, e esses aprendizados é naturalmente 

passado aos que vêm depois dele, como forma de 
garantir a coesão do grupo. Do mesmo modo, o 

culto à palavra dos antepassados encarna-se no 
culto ao mais velho, que é respeitado em virtude 

do saber que detém. Esse saber é constituído pela 
observação. Desde muito cedo, dos fatos que lhes 

foram contados e recontados pelos que 
precederam.  

 

Na Angola contemporânea, devido à proliferação da rádio e da 

televisão, tem se dado pouca importância ao papel que desempenha o 

mais velho na preservação da identidade do povo, e é devido a estas 

situações que Reis (2011, p. 34) sustenta que “a maneira de pensar do 

branco vai mudar o próprio processo de constituição do sujeito e 

introduzir uma esfera de intimidade ausente nas sociedades 

tradicionais”. 

                                                        
10

 A tradição pode ser definida, de fato, como um testemunho transmitido 

verbalmente de uma geração para outra (VANSINA, 2010, p. 140). 
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Tendo feita essa problematização sobre o censo e ilustrado 

aspectos relevantes para se pensar o multilinguismo em Angola, como o 

papel das pessoas mais velhas na transmissão de saberes, a seguir 

exploramos algumas situações de ensino bilíngue em África, com o 

intuito de averiguar a maneira como a educação bilíngue pode atuar a 

favor de políticas de reconhecimento e de valorização da diversidade, 

especialmente porque ela se destina para uma população 

predominantemente jovem. 

 

1.5 ENSINO BILÍNGUE: DOS MODELOS AOS IMPACTOS 

 
É pressuposto de toda e qualquer relação 
educativa que o educador está a serviço dos 

interesses do educando. Nenhuma prática 
educativa pode instaurar-se sem esse suposto. Em 

se tratando da política, ocorre o inverso. A mais 
superficial das análises põe em evidência que a 

relação política se trava, fundamentalmente, entre 
antagônicos. No jogo político defrontam-se 

interesses e perspectivas mutuamente excludentes. 
Por isso em política o objectivo é vencer e não 

convencer. Inversamente, em educação o 
objectivo é convencer e não vencer. O educador, 

seja na família, na escola ou em qualquer outro 
lugar ou circunstância, acredita estar sempre 

agindo para o bem dos educandos (SAVIANI, 
2012, p. 82). 

 

A luta por um ensino inclusivo que preserva os direitos 

linguísticos dos falantes e alunos de diversas classes e grupos 

etnolinguísticos precisa ser (re)conhecida, visto que é com a língua 

materna que o falante aprende primeiro e é com esta que se identifica, 

em muitos casos. Assim, acreditamos que é preciso acabar com a 

opressão linguística e cultural de que são alvo os falantes das línguas 

nacionais. Para tanto, apostamos na inserção de modelo de ensino 

bilíngue que reconhece e legitima a língua nacional como meio de 

ensino e não como disciplina. Estamos diante de uma realidade, em 

Angola, em que os falantes muitas vezes sem opção de escolha são 

obrigados a estudar em escola onde a sua língua materna não é aceita, 

por isso,  
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a escola tem sido uma instituição fundamental 

para a sociedade, priorizando concepções das 
classes hegemônicas, em que o currículo é a 

materialidade e o mecanismo dessa hegemonia, 
como núcleo de um projeto pedagógico 

(BOLZAN, 2011, p. 136).  
 

Nossa reflexão em torno do ensino bilíngue em África, e de 

forma particular em Angola, será baseada nos trabalhos desenvolvidos 

por investigadores de Moçambique, como são os casos de Timba 

(1991), Benson (1997), Petel (2006), Massimaculo (2010), Nhampoca 

(2013), Joaquim (2013) Sitoe (2014); e por investigadores angolanos, 

tais como Nzau (2011), Zau (2012; 2013), Manuel (2014) e Paxe 

(2017).  

A introdução e implementação séria do ensino bilíngue à nível 

nacional surge como uma forma de reconhecer e legitimar a caraterística 

sociolinguística de Angola, pois que, se criaria um ambiente de 

coexistência oficializada entre as línguas nacionais e o Português de 

Angola, favorecendo práticas de ensino e aprendizagem. A 

implementação do sistema de ensino bilíngue permitiria também que as 

línguas nacionais adquirissem um outro status diante do olhar da 

sociedade, em diálogo com a manutenção das ideologias, identidades 

linguísticas e socioculturais dos angolanos. Hammers (1986 apud 

TIMBA, 2001, p. 37) descreve a educação bilíngue como “qualquer 

sistema de educação escolar em que num dado momento ou a instrução 

é simultaneamente ou consecutivamente planejada e dada em pelo 

menos duas línguas”. Assim, o sistema de ensino bilíngue viria a 

desconstruir o ensino “tradicional monolíngue”, aceitando e legitimando 

a complexidade sociolinguística angolana observável no interior de 

muitas salas de aula, atentando não só para o bi/multilinguismo, mas 

também para as diversas variantes que as línguas venham a apresentar. 

Trata-se de ver a diversidade linguística não como um problema, mas 

como um desafio e uma política de reconhecimento. 

Tendo em conta o descrito acima, as subseções que se seguem 

procuram descrever de forma sintetizada o modelo de ensino bilíngue 

adotado pela República de Moçambique e o modelo de ensino bilíngue 

da República da África do Sul. Por fim, enfocaremos o projeto de ensino 

bilíngue adotado por Angola, atentando para seus impactos. 
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1.5.1 Ensino bilíngue em Moçambique: do modelo aos impactos 

 

O ensino bilíngue foca desenvolvimento de competências que 

valorizem aspectos sociolinguísticos, sócio-históricos e socioculturais. 

Na sua vertente social, o ensino não se restringe à produção de saber, 

mas também atua como promotora dos saberes culturais. 

Os dados do Recenciamento Geral da População e da Habitação 

(2007) confirmaram a existência do multilinguismo como elemento 

caraterístico de Moçambique. Indicam, ainda, que mais de 85,2% da 

população tem a língua bantu como a L1/língua materna; já a língua 

portuguesa como língua materna/L1 representa 10,7% dos falantes; e 

outras línguas equivale a 0,42%. Moçambique é um país de diversidade 

linguística e cultural tal como os demais países de África, abarcando um 

universo linguístico extensivo, que coabita com a língua portuguesa, tida 

como a língua oficial de Moçambique, como sustenta Sitoe (2014). O 

país resiste a uma política linguística que durante muito tempo esteve 

voltada para um modelo homogeneizador de ensino que tendia a 

legitimar a língua portuguesa. Diante do cenário descrito e devido às 

necessidades do contexto do país que envolviam questões de um número 

vasto de falantes das línguas moçambicanas, vários esforços foram 

feitos para a adoção de um ensino democrático, o que motivou grandes 

mudanças no setor de ensino. Assim, foi com base nestas situações que 

Moçambique propôs a Reforma que insere o sistema de ensino bilíngue, 

a partir de 2002 (GINJA, 2008).  

Sobre a adoção do sistema de ensino bilíngue em Moçambique, 

Sitoe (2014, p. 66-67) destaca que “a educação bilíngue é um projeto 

sério e único capaz de resolver os problemas pedagógicos de que hoje o 

sistema de educação em Moçambique enfrenta.” Assim sendo, A 

Universidade Eduardo Mondlane (2014 apud NHAMPOCA, 2014, p. 

85) menciona que “foram inseridas no sistema de ensino bilíngue 19 

línguas nacionais tais como: Cibalke, Cicopi, Cindau, Cimaniyka, 

Cinyanja, Cinyungwe, Cisena, Citshwa, Ciute, Ciyaawo, Echiwabo, 

Ekoti, Elomwe, Emakhuwa, Gitonga, Kimwani, Shimakonde, 
XiChangana e Xirhonga”, e sua aplicação obedeceram normas 

geopolíticas. 

Essa ideia do ensino-aprendizagem nas línguas nacionais surge 

no intuito de resolver problemas inerentes a aspetos linguístico-

escolares de crianças bilíngues. Em termos de iniciativas oficiais, o I 
Fórum de Consulta de Transformação Curricular (1996) motivou a 

introdução da educação bilíngue em Moçambique que posteriormente 
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foi sustentada pelo Plano Curricular do Ensino Básico (2003 apud 

GINJA, 2008) que propõe que 

 
O processo educacional, em qualquer sociedade, 

só terá sucesso se for conduzido através duma 
língua que o aprendente melhor conhece, 

respeitando-se, deste modo, os pressupostos 
psico-pedagógicos e cognitivos, a preservação da 

cultura e identidade do aluno e os seus direitos 
humanos, Plano Curricular do Ensino Básico 

(2003 apud GINJA, 2008, p. 110-111).  

 

O autor sustenta, ainda, que o mesmo documento curricular 

reforça que 

 
A nível psico-pedagógico e cognitivo, o ensino 
inicial na L1 é benéfico, pois facilita a interação 

na sala de aula, visto que o aluno, por conhecer a 
língua, tem maior facilidade de comunicação. O 

professor funciona como mediador cultural, 
usando a língua para animar e ajudar os alunos a 

aprender (GINJA, 2008, p.111). 

 

Em face do descrito acima, para a introdução das línguas 

moçambicanas no ensino, Moçambique adotou o modelo de transição, 

um modelo em que os alunos são ensinados na sua língua materna/L1 

enquanto aprendem a L2. Esse modelo se alia a um bilinguismo de 

substrato, que progressivamente tende a retirar a L1 do aluno, língua em 

que a criança inicia a escolarização. Conforme os anos escolares, 

formalizam-se práticas bilíngues da L1/língua materna e L2/língua 

estrangeira; finalizando, haveria o ensino monolíngue, isto é, na 

L2/língua estrangeira (NHAMPOCA, 2015). Nesse sistema, os alunos 

da 1ª e 2ª classes são ensinados na L1, isto é, na língua moçambicana e a 

língua portuguesa é ensinada como disciplina. Da 3ª a 5ª classe começa-

se um processo de transição, onde o meio de ensino começa a ser 

substituído pelo português. E na 6ª e 7ª classes a língua portuguesa se 

torna o único meio de ensino-aprendizagem. A língua moçambicana 

passa a ser lecionada como disciplina (Patel, 2006 apud Nhampoca, 

2015).  

Os resultados que se tem da implementação do modelo de ensino 

bilíngue em Moçambique mostram uma redução do índice de 



75 

reprovações e abandono escolar, tanto que a adesão à escola tem 

aumentado (GINJA, 2008; SITOE, 2014; NHAMPOCA, 2015).  

Embora o modelo de transição assumido por Moçambique 

contribua para um ensino inclusivo, quando comparado com a realidade 

angolana, pensamos que esse modelo é frequente em países em que o 

monolinguismo é uma norma determinada pela política linguística 

hegemônica do português, que veiculam discursos de que a língua 

portuguesa é a língua necessária para o estabelecimento da comunicação 

a nível nacional, legitimando e incentivando, por fim, uma tendência 

monolíngue (MABILETJA, 2015).  

 

1.5.2 Ensino bilíngue na África do Sul: do modelo aos impactos 

 

A realidade multilíngue e multicultural da África do Sul foi 

confirmada através dos dados obtidos do Censo (2011) e disponível em 

StatsSA (2012 apud MABILETJA, 2015, p. 58). Nesse país, os falantes 

das línguas nacionais estão distribuídos da seguinte forma: IsiZulu 

(22,7%), IsiXhosa (16,0%), Afrikaans (13,5%), Inglês (9,6%), Sepedi 

(9,1%), Setswana (8,0%), Sesotho (7,6%), Xitsonga (4,5%), SiSwati 

(2,5%), Tshivenda (2,4%), IsiNdebele (2,1%), outras línguas (1,6%). O 

reconhecimento dessa realidade linguística influenciou a criação de uma 

política que permitissem elevar o status, bem como de promover o uso 

das línguas nacionais. O universo linguístico motivou a adoção de uma 

política linguística multilíngue nas diversas esferas, incluindo no ensino. 

A adoção é sustentada pela Constituição (Lei 108 de 1996) na seção 6 

que destaca, além do uso da língua inglesa, o afrikaans e mais nove 

línguas nacionais com o status iguais, isiZulu, isiXhosa, isiNdebele, 

siSwati, Sepedi, Sesotho, Setswana, Tshivenda e Xitsonga 

(MABILETJA, 2015). 

A referida política linguística multilíngue baseada na língua 

materna é sustentada, ainda, pelos objetivos (i) sociocultural, 

consolidando a identidade da criança; (ii) linguístico, com a finalidade 

de desenvolver competências oral e escrita em uma língua falada em 

casa e de uma língua oficial; (iii) cívico, de difundir a cidadania 

multilíngue. Busca-se, assim, alcançar maior inclusão no sistema de 

ensino. 

O processo de ensino-aprendizagem bilíngue na África do Sul 

surge da disputa pela dominação política e a possibilidade econômica 

entre o afrikaans e o inglês. No entanto, de modo a promover não só o 

ensino bilíngue, mas a reconciliação política e integração social e 

cultural no final das guerras AngloBoer (sul-africanas) em 1899-1902, 
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optou-se por se implementar o referido sistema. O ensino bilíngue 

naquele país consistia numa educação dual-média, que envolvia os 

alunos brancos de língua inglesa e os falantes de afrikaans, línguas 

usadas nas mesmas classes, motivando facilitações linguísticas e 

pedagógicas. A adoção do ensino bilíngue estendeu-se à utilização das 

línguas Bantu, medida que visou reduzir ainda mais a desigualdade e a 

segregação da sociedade. O sistema sul-africano assumiu o bilinguismo 

aditivo, em que não há perda da L1, isto é, a aprendizagem da L2 não 

prejudica a L1 (PLUDDEMANN, 2010)
11

. 

Sobre o modelo de bilinguismo adotado pela África do Sul, 

Luckett (1993 apud MABILETJA 2015)
12

 sustenta que   

 
O bilinguismo aditivo refere-se a uma situação em 
que um aprendiz ganha competência em L2 

enquanto L1 é mantido. Ela argumenta que isso 
pode só se perceber se L1 e L2 forem valorizadas 

e reforçadas. Ela apoia a ideia de que essa 

abordagem aditiva bilíngue tem efeitos positivos 
sobre as relações sociais de uma criança e no 

desenvolvimento cognitivo. Acredita, ainda, que 
se uma criança mantiver seu L1, será mais fácil 

para ele/ela dominar o conteúdo em L2, 
(LUCKETT, 1993 apud MABILETJA 2015, p. 

20, tradução nossa). 

 

                                                        
11

 “[…] the term bilingual education arose in response to the struggle for 

political control andeconomic power between Afrikaans and English more than 
a century ago. During the Union period (1910–1948), the dominant 

understanding of bilingual education was dual-medium education, in which 
Afrikaans- and English-speaking white pupils were schooled in the same classes 

in order to promote not only bilingualism, but political reconciliation and social 
and cultural integration after the bitter AngloBoer (South African) wars. The 

bilingual school (cf Malherbe, 1943) was hugely successful in linguisticand 
pedagogic terms […]” (PLUDDEMANN, 2010, p. 9). 
12

 […] additive bilingualism refers to a situation where a learner gains 
competence in L2 while L1 is maintained. She argues that this can only be 

realized if both L1 and L2 are valued and reinforced. She supports the idea that 
this additive bilingual approach has positive effects on a child‟s social and 

cognitive development. Luckett (1993) believes that if a child maintains his/her 
L1, it will be easier for him/her to master content in L2, (LUCKETT, 1993 apud 

MABILETJA 2015, p. 20). 
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O uso do modelo aditivo de ensino bilíngue tem contribuído para 

o processo de ensino-aprendizagem, pois os alunos aprendem através da 

L1 e sua execução tem contado com materiais didáticos disponíveis. 

Embora o país enfrente algumas dificuldades no que se refere a quadros 

de professores, os resultados do modelo de ensino bilíngue adotado 

permitiram um grande avanço no que se refere aos objetivos traçados, de 

um ensino mais inclusivo que não discrimine os falantes das línguas sul-

africanas. Sobre esse assunto, Mabiletja (2015) defende que o sucesso 

do ensino bilíngue e ou multilíngue é alcançado quando se criam as 

condições para que este se efetive, como por exemplo, quadro formado, 

material didático disponível, etc.  

 

1.5.3 Projeto de ensino bilíngue em Angola: do modelo aos impactos 
 

O cenário educacional monolíngue de Angola tem suscitado 

inúmeras indagações, dentre as quais o questionamento sobre o alto 

índice de reprovações e elevado número de abandono escolar, resultante 

da exclusão social das comunidades que tem as línguas nacionais como 

as de comunicação, marginalizadas pela escola. Essa realidade fez com 

que Angola adotasse um Projeto de Ensino Bilíngue. Esse projeto funda-

se na Lei 13/2001, da Lei de Base do novo Sistema de Ensino, 

designada “Reforma Educativa”, que vem reforçar a criação do IEL – 

Inovação no Ensino da Leitura em Angola, um projeto de caráter 

multissetorial do Ministério da Educação, que visa inserir as línguas 

nacionais no ensino primário (CHAMUHONGO, 2009).  

A criação de políticas públicas para a implementação das línguas 

nacionais no sistema de ensino surge a partir de uma consulta pública 

sobre o plano nacional da educação, em que se considerou a adoção das 

línguas nacionais como sendo de socialização de muitos alunos que 

ingressam à escola. A referida recomendação tinha como finalidade 

suprimir os impedimentos linguísticos tidos como barreira para a 

concretização da educação dos alunos, uma vez que o uso de línguas 

nacionais foi tido como um dos principais motivos do insucesso escolar 

que se repercute no abandono escolar (PAXI, 2017).   

Para Chamuhongo (2009), o projeto foi elaborado para comportar 

duas fases, a saber (i) línguas nacionais como disciplina de ensino, com 

duas subfases (1) lecionada da primeira classe à terceira classe e (2) 

lecionada da quarta classe à sexta classe. Destaca-se, também, a criação 

de capacidades para uma série de ações tendentes a inserção das línguas 

nacionais no sistema de ensino, desde a edição de materiais didáticos em 

línguas nacionais; formação de professores experimentadores e por fim 
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a formação de formadores de formadores; (ii) línguas nacionais como 

meio de ensino.  

Para o arranque do projeto foram utilizadas cerca de seis línguas 

nacionais: Kimbundu, Kikongo, Cokwe, Ngangela, Oxikwanyama e 

Umbundu. Posteriormente, em 2008, foi adicionada a língua 

Olunyaneka, o que totalizou sete línguas. Em 2007, teve início a 

primeira fase de experimentação do projeto de ensino bilíngue nas 

primeira e segunda classes. Segundo a estatística apresentada pelo 

Coordenador Técnico do IEL-INIDE, António Chamuhongo, 105 

professores experimentadores estavam capacitados para o arranque, 

sendo que 5.250 foram atendidos, distribuídos igual número nas 

primeira e segunda classes. Demais dados sobre a implementação do 

ensino bilíngue podem ser constatados na tabela que se segue. 

 
Quadro 2 - Lista de zonas provinciais com o projeto de ensino bilíngüe 

Nº Línguas 

Zona de 

experimen

tação 

Nº 

Esco

las 

Nº 

Profess

ores 

Nº 

alunos 

01 Cokwe Tchocue Lunda-Sul 
– Cidade 

de Saurimo 

3 15 750 

02 Kikongo Quicongo Mbanza 
Kongo 

3 15 750 

03 Kimbundu Quimbundo Cuanza 
Norte 

3 15 750 

04 Ngangela Nganguela Cuando-

Cubango- 
Cidade de 

Menongue 

3 15 750 

05 Olunyaneka Olunhaneca Huila- 

Cidade de 
Lubango 

3 15 750 

06 Oshiwambo Oxiuambo Cunene – 

Cidade de 
Ondjiva 

3 15 750 

07 Umbundu Umbundo Huambo – 
Cidade do 

Huambo 

3 15 750 

    21 105 5.250 

Fonte: INIDE, 2007. 
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O referido Coordenador mencionou que se preparava a expansão 

dessa proposta para nível nacional em 2009, mas a indisponibilidade de 

material didático fez com que essa proposta se atrasasse. O período em 

referência ainda foi marcado por correções e adaptações de materiais 

didáticos das classes em voga. 

Para o ensaio do projeto, o INIDE resolveu adotar como critério a 

seleção de três escolas distribuídas em três áreas, a saber, rural, 

periférica e urbana. Cada escola teve cinco turmas atendidas, o que 

totalizou quinze, e igual número de professores por região linguística. 

Os referidos dados fazem menção ao ano de 2007 (INIDE, 2009).  

Ressalta-se que os dados encontrados no relatório de 2008 não 

distinguem de 2009. Em entrevista realizada com pesquisador e 

professor universitário que investiga linguística africana, quando 

indagado sobre as diretrizes para o ensino bilíngue em Angola, afirmou: 

 
[…] o ensino bilingue “sic” não se começa 
directamente com duas línguas, tem de começar 

primeiro com a língua que tem maior falantes, que 
tem como língua materna, a língua da área porque 

nós estamos aqui em África, nem todo mundo fala 
português, em Angola é um país africano, nem 

todo mundo fala português […] (NTONDO, 
2017). 

 

Ainda sobre o mesmo assunto, o pesquisador Kukanda, de forma 

descontraída, reforça a opção pela educação bilíngue como meio de 

favorecer a inserção das línguas nacionais no sistema de ensino:  

 
Penso que a salvação do ensino aqui deve ser essa 
via. As pessoas ter primeiro uma base que cada 

um de nós ter é que pode servir de sua casa é a 
língua nacional, a língua materna, eles se começar 

por aprender certas coisas nas línguas nacionais 
vão melhor entender o português. […] aprender na 

língua nacional primeiro faz com que esses alunos 
entram numa certa visão, tenham uma certa visão 

do mundo. […] É que o português aqui mete-se 
em cima das línguas nacionais, as pessoas pensam 

directamente ou indirectamente nas línguas 
nacionais […] (KUKANDA, 2017). 

 

A descrição panorâmica sobre o projeto de ensino bilíngue que 

Angola adotou transporta determinadas incongruências a nosso ver. 
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Deste modo, resolvemos elencar algumas situações que podem estar na 

base da inoperância desse modelo no contexto angolano, conforme 

também ratificado pelo pesquisador Sassuco que, ao ser questionado 

sobre a funcionalidade do projeto de ensino bilíngue, destaca: 

 
[…] não acho ser executado. Eu não consigo ver 
um projecto que está a mais de quinze anos e que 

nunca está efectivado. Se existe essa efectivação, 
o problema não é apenas da formação dos 

quadros, podemos achar termos os quadros 
formados nesse domínio, os manuais, quem é que 

elabora os manuais? A que nível? Quais são as 
pessoas consultadas para esta realidade? Se é uma 

pura mentira devemos fazer uma fiscalização 
destes domínios todos, de um lado. Do outro, 

onde é que esses livros são elaborados e 
impressos, por exemplo. Estou a falar duma coisa 

que está por cima de quinze anos. Existe uma 

execução? Eu não sei qual é a escola em Angola 
que tem um projecto de ensino das línguas 

nacionais efectivo (SASSUCO, 2017). 

 

Se pensarmos que o objetivo do ensino-aprendizagem bilíngue é 

de fornecer ao aluno o ensino nas duas línguas, tendo em atenção os 

fatores socioculturais, contextuais, históricos bem como o 

reconhecimento do poder dos falantes e de suas práticas linguísticas, 

perceberemos a diferença entre o ensino bilíngue e ensino tradicional em 

que a segunda língua é o único meio de ensino. Em todo caso, o modelo 

de ensino para o contexto não deve ser o de submersão, em que o aluno 

é forçado a aprender através do português, língua que não entende 

(MABILETJA, 2015). 

Quanto aos benefícios do ensino bilíngue em que se utiliza a 

língua nacional como matéria, Commins (2000 apud MABILETJA, 

2015)
13

sustenta que:  
 

O nível do desenvolvimento de uma L1 infantil 
constitui uma base sólida para o desenvolvimento 

                                                        
13

 According to the threshold hypothesis the level of development of a 
children‟s L1 forms a strong foundation for their L2 development (Cummins, 

2000). This implies that children must acquire a threshold level of competence 
in their L1 before they can acquire academic achievement in their L2 

(COMMINS 2000 apud MABILETJA, 2015, p. 17). 
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da L2. Isto implica que, as crianças devem 

adquirir um limiar de nível de competência na L1 
antes de poderem adquirir recursos académicos 

realização em sua L2. Se isso acontecer, a criança 
alcançou resultados positivos de bilinguismo 

(COMMINS 2000 apud MABILETJA, 2015, p. 
17, tradução nossa). 

 

As visões de teóricos sobre o assunto do ensino bilíngue, que 

inclui as opiniões apresentadas pelos pesquisadores, os relatórios 

fornecidos pelo INIDE, a entrevista concedida ao Senhor António 

Chamuhongo, Coordenador Técnico do IEL-INIDE e as leituras de 

teóricos no campo da política linguística permitiram-nos destacar seis 

fatores que podem estar na base do (in)sucesso do modelo do projeto:  

(i) Indefinição do estatuto das línguas nacionais – necessidade do 

diploma legal (Lei, Decreto, Código) para que as línguas 

tenham utilidade como tal;  

(ii)  Carência de um estudo prévio que compreendesse a tipologia 

do modelo de ensino bilíngue a adotar em Angola pelo fato dos 

alunos não necessitarem do ensino de línguas nacionais como 

disciplina, mas como meio de ensino;  

(iii) Falta de criação de condições humanas, técnicas e didáticas, 

antes da sua execução prática; 

(iv) Ausência de um modelo do projeto de ensino bilíngue 

preocupado em ajustar o plano curricular com as culturas e 

identidades das comunidades, pois que, preservaria os hábitos, 

costumes e garantiria competências fundamentais para a vida 

aos indivíduos; 

(v) Incapacidade do projeto de atingir as áreas de maiores 

necessidades, como as áreas rurais em que se encontram maior 

número de sujeitos que têm as línguas nacionais como a de 

comunicação e apresentam maiores índices de abandono da 

escola; 

(vi) Falta de divulgação de relatórios de avaliação anuais que 

permitem à sociedade e pesquisadores compreenderem o 

andamento do projeto, possibilitando que pesquisadores ligados 

às áreas de linguística, sociologia, psicologia e história 

congreguem esforços de reanálise do projeto e de sua 

(re)implementação. 
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A retórica que embalou a construção do projeto de ensino 

bilíngue baseou-se no discurso de “Educação para Todos” que, segundo 

a UNESCO (2015, p. 5), tinha como objetivos (i) garantir que, até 2015, 

todas as crianças, principalmente meninas, crianças em circunstâncias 

difíceis e as pertencentes a minorias étnicas, tivessem acesso a uma 

educação primária completa, gratuita, obrigatória e de boa qualidade, (ii) 

melhorar todos os aspectos de qualidade da educação e garantir 

excelência para que resultados de aprendizagem mensuráveis e 

reconhecidos fossem alcançados por todos, principalmente em 

alfabetização, conhecimentos básicos em matemática e habilidades 

essenciais para a vida.  

Se os desafios do país se limitarem a reverter o quadro de redução 

de alunos fora do sistema escolar, pode ser que isso tenha ocorrido com 

a inclusão das línguas nacionais no sistema de ensino como disciplina, 

mas isso não resolve o problema do número excessivo de alunos que 

abandonam a escola, pois, a escola que temos não responde às 

expectativas dos alunos, de ter um ensino inclusivo onde as matérias são 

lecionadas em suas línguas, onde suas culturas e hábitos fazem parte do 

currículo e estão presentes nas salas de aulas. Como exemplo da 

desilusão que os encarregados de educação vivem, vejamos o desabafo 

de um dos responsáveis pela escola primária do Nguvu:  

 
Nessa escola não tem nenhum futuro. Meu filho 

tem que aprende arguma coisa de jeito, não é estar 
ali e ainda por cima falar uma língua do colono. 

Como nossa curtura, nossos hábitos não ensina na 
escola porque não presta. Por que querem ter 

nosso filho ali? Meu filho tem que ir na lavra para 
ajudar semear milho, plantar batata, mandioca, 

trazer comida em casa. Na escola não andam li dá 
nada (MUKENGEJI, 2017).  

 

A exclusão da cultura angolana manifestada muitas vezes pelas 

práticas educativas contribui para o abandono massivo dos alunos das 

escolas em áreas rurais, e aqueles que resistem acabam não 

apresentando resultados satisfatórios, pois que, a sua forma de pensar, 

ver e agir é expressa através de sua língua nacional e não a língua 

portuguesa.  

Tendo contextualizado a situação sociodemográfica, linguística e 

escolar de Angola, bem como apresentado algumas reflexões sobre as 

políticas linguísticas e a educação bilíngue em Angola, no capítulo II da 
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dissertação discorreremos sobre nosso estudo de caso em duas escolas 

angolanas. 
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CAPÍTULO II - ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Os objetivos traçados para a realização do presente estudo e a 

realidade de investigação permitiram que adotássemos metodologias 

direcionadas para as particularidades que o local de pesquisa oferece. 

Neste capítulo, procuramos descrever o percurso tomado para 

desenvolver a pesquisa e alcançar os objetivos preconizados.  No item 

2.1, procuramos narrar de forma sintetizada a tipologia do estudo 

desenvolvido. No item 2.2, trazemos a população da pesquisa e 

caraterização do local, o recorte da província e os municípios 

selecionados, visando relatar o perfil da população inquerida para o 

estudo, bem como dos grupos alvos para a recolha de dados e a 

caracterização dos locais de estudo e dos informantes de modo que se 

conheçam as localizações geográficas; O item 2.3 procura fazer a 

caraterização dos informantes da pesquisa. No que se refere ao item 2.4 

reservamos para a abordagem dos instrumentos a serem aplicados na 

recolha de dados e por meio dos quais obteremos os resultados. E, 

finalmente, o item 2.5 é reservado para a experiência da pesquisa de 

campo onde descreveremos o processo de recolha de dados e as 

dificuldades com que nos deparamos ao realizar o estudo.   

 

2.1 TIPOLOGIA DO ESTUDO 

 

A compreensão do fenômeno levantado para a nossa investigação 

exige que tenhamos em atenção a tipologia de estudo a desenvolver, por 

esta razão, para que se alcancem os objetivos, nos ocupamos de uma 

pesquisa qualitativa, com enfoque na pesquisa de campo que consiste 

em buscas exploratório-descritivas. A escolha da pesquisa qualitativa 

deveu-se primeiramente por carência de estudos sobre esse tema, que 

convida grupos específicos e, segundo, por fornecer uma amostra 

eficiente e localmente contextualizada. Realizou-se também observações 

de modos a compreender como os alunos se comportam em sala de aula. 

Os dados foram recolhidos por meio da realização de uma entrevista 

“semiestruturada”
14

, gravada por meio de um aparelho de som, e da 

aplicação de um questionário aos informantes das escolas, como 

professores e alunos. Nas escolas foram inquiridos os informantes do 

sexo masculino e feminino de diferentes faixas etárias. Esta ação 

                                                        
14

  Consideramos entrevista semiestruturada a entrevista que é feita partindo de 
um guia básico, podendo ser reajustada em função do contexto e da necessidade 

do entrevistador. 
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permitiu uma reflexão acadêmica com futura proposta a ser apresentada 

ao Estado para contribuir para políticas públicas de inclusão das línguas 

nacionais no uso cotidiano e nas escolas públicas e privadas.  

 

2.2 POPULAÇÃO DA PESQUISA 

 

De forma a concretizar o presente estudo, utilizaremos uma 

população composta por 45 informantes: 4 professores, 32 alunos, sendo 

16 da Escola Primária da Kizanga e igual número para a Escola Primária 

do Nguvu, 4 professores pesquisadores sobre a linguística africana da 

Universidade Agostinho Neto e do Instituto Superior de Ciências da 

Educação, 1 coordenador técnico do INIDE e 4 encarregados de 

educação, distribuídos 2 de cada escola. As entrevistas foram efetuadas 

depois de assinado o termo de consentimento, que se encontra em 

anexo. Para o fenômeno em estudo, resolvemos ter uma amostragem de 

gênero com distribuição similar entre homens e mulheres. Para fins de 

contextualização da nossa população alvo e da nossa pesquisa, adotamos 

uma metodologia que comece por realizar levantamento documental, 

levando em conta os principais documentos que forneçam um panorama 

mais geral sobre as línguas nacionais. Tratando-se de uma investigação 

pioneira da realidade angolana a respeito dessa temática, escassa de 

material específico, a nossa pesquisa buscou também um levantamento 

bibliográfico de uma maneira geral. Os processos de observações, de 

entrevistas e aplicação de questionários aos envolvidos receberam 

autorizações fornecidas pelas delegações provinciais do Ministério da 

Educação e do Instituto de Investigação e Desenvolvimento da 

Educação – INIDE.  

Os sujeitos da nossa pesquisa incluem professores do ensino 

primário, que lecionam há mais de três anos, podendo ser do gênero 

masculino ou feminino. Foram excluídos do referido estudo professores 

que têm menos de três anos de trabalho. No que se refere aos alunos, as 

entrevistas ocorreram com informantes escolhidos de forma aleatória e 

envolveram o gênero masculino e feminino em idade variável. Vejamos 

abaixo o quadro síntese da população da pesquisa. 
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Quadro 3 - Síntese da população da pesquisa 

População Tipo de recolha 
Nº de 

participantes 

Professores da Escola Primária 

da Kizanga 
Questionário 2 

Professores da Escola Primária 

do Nguvu 
Questionário 2 

Alunos da Escola Primária da 
Kizanga 

Questionário 16 

Alunos da Escola Primária do 
Nguvu 

Questionário 16 

Professores Universitários Entrevista 4 

Encarregados de Educação/ 
Escola Kizanga 

Entrevista 2 

Encarregados de 
Educação/Escola Nguvu 

Entrevista 2 

Coordenador Técnico INIDE Entrevista
15

 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Foi necessário que desenvolvêssemos também a caracterização 

dos nossos informantes. Sobre a divulgação dos nomes próprios, os 

pesquisadores sobre a linguística africana e o representante do Instituto 

Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação – INIDE – 

não viram impedimento para tanto, caso que não aconteceu com os 

professores e encarregados de educação das Escolas Primárias do Nguvu 

e da Kizanga, que alegaram questões de preservação da identidade. Por 

essa razão, o campo reservado à identidade desses professores foi 

preenchido com nomes fictícios, de modos a garantir o seu direito ao 

sigilo. Na utilização dos nomes fictícios não tivemos qualquer critério 

de escolhas e resolvemos recorrer aos nomes em língua Kimbundu por 

ser a língua em estudo. A caracterização abaixo é de treze informantes 

de vários estratos sociais, como se descreve. 
 

 

 

 

 

 

                                                        
15

 A entrevista do Coordenador Técnico de Línguas Nacionais do INIDE, foi 
através de elaboração de perguntas encaminhadas por email uma vez este alegar 

falta de tempo para uma entrevista presencial e em áudio.  
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Quadro 4 - Caraterização síntese dos informantes 

NOME DESIGNAÇÃO 
NIVEL 

ACADÊMICO 

Zavoni Ntondo 
Instituto Superior de 

Ciências da Educação 
Professor Doutor 

VatomeneKukanda Faculdade de Letras Professor Doutor 

Peres Sassuco Faculdade de Letras Professor Doutor 

NdongaNfuwa Faculdade de Letras Professor Doutor 

António Xamuhongo INIDE Licenciado 

Tetembwa 
Escola Primária do Nguvu - 

Professor 
Licenciando 

Kidi 
Encarregado de Educação - 

Nguvu 
Não escolarizado 

Makyese 
Encarregado de Educação - 

Nguvu 
Não escolarizado 

Mukengeji 
Escola Primária da Kizanga - 
Professor 

Ensino Médio 

Matadi ma kola 
Professor da Escola Primária 
da Kizanga 

Ensino Médio 

Kizuwa 
Encarregado de Educação – 

Kizanga 
Segundo ciclo 

Dikumbi 
Encarregado de Educação – 

Kizanga 
Segundo ciclo 

Tetembwa 
Professor da Escola Primária 

do Nguvu 
Ensino Médio 

Fonte: elaborado pelo autor.   
 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

Antes da Independência de Angola, a Vila de Malanje, então 

capital do distrito com o mesmo nome, era considerada uma das 

importantes regiões agrícolas de Angola. Cidade criada como feira e 

paróquia em 1951, a obtenção da circunscrição civil foi instituída em 3 

de março de 1857, mas somente em novembro de 1870 foi criada a 

portaria que determinava o corpo administrativo, instalado por uma ata 

datada a 20 do referido mês e ano, nomeando desta forma o primeiro 

governador que se alojou nessa povoação. Tratava-se do Major 

Veríssimo Sarmento que veio a ser nomeado subsequentemente, em 

1896. A localização geográfica da região, com seus atrativos turísticos e 

econômicos, permitiu a expansão do local, contribuindo para que 

Malanje fosse elevada à categoria de cidade através do diploma 
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legislativo nº 313, publicado no Boletim Oficial, I Série nº 7/1932, aos 

13 de fevereiro de 1932.
16

 

A província de Malanje, uma designação originária da língua 

Kimbundu, significa “as pedras” (Ma-lanji) e localiza-se na região 

planáltica do nordeste de Angola, com uma extensão territorial de 

93.302 Km
2
. Encontra-se ladeada a Norte pela província do Uíge e pela 

República Democrática do Congo (RDC), a Sul pelo Bié, a Leste pela 

Lunda-Norte e Lunda-Sul, a Oeste pelo Kwanza Norte e o Kwanza Sul. 

Encontra-se numa altura variável entre 500 m a 1500 m em relação ao 

nível do mar e apresenta uma temperatura climática tropical úmido, 

onde as temperaturas médias anuais rondam aos 20 ºC (para o período 

mais frio, junho) e 25 ºC (para o período mais quente, março e abril). 

São verificadas duas estações durante o ano: a chuvosa, que vai de 

agosto a maio, e a outra estação é a do cacimbo, que vai de maio a 

agosto. A província dista a 350 km da capital do país e possui uma 

população estimada de 968.135 habitantes, sendo que 471.788 são do 

sexo masculino e 496.347 são do sexo feminino (INE, 2014). Apresenta 

uma densidade demográfica de 11 pessoas a cada quilômetro quadrado, 

registando-se maior fluxo de habitantes e densidade populacional no 

município sede, enquanto a região de Quirima por cada quilômetro 

quadrado apresenta 2 habitantes, seguindo-se as regiões de Cambundi e 

Catembo com 3 habitantes.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16

 JORNAL DE ANGOLA, Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012, pp. 6 e 8. 
Disponível em: 

http://imgs.sapo.pt/jornaldeangola/img/file51279f0f4a85fJACAD112.02.12.pdf. 
Acessado em: 25/01/2018. 
17

 Instituto Nacional de estatística, 2014.  

http://imgs.sapo.pt/jornaldeangola/img/file51279f0f4a85fJACAD112.02.12.pdf
http://imgs.sapo.pt/jornaldeangola/img/file51279f0f4a85fJACAD112.02.12.pdf
http://imgs.sapo.pt/jornaldeangola/img/file51279f0f4a85fJACAD112.02.12.pdf
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Ilustração  5 - Mapa expositivo da província de Malanje 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=Mapa+de+Angola 

 

Malanje é uma província que congrega diferentes grupos étnicos 

e linguísticos, tais como: Ambundu, que tem como língua predominante 

o kimbundu, ocupando a parte central e sul da província, e os Gingas, 

ocupando a parte norte. A parte planáltica é ocupada pelos grupos 

etnolinguísticos Ovimbundu, que têm como língua o umbundo e os 

Tucokwe, que falam o kyokwe. A província, no que tange à dimensão 

geográfica, encontra-se em terceiro lugar, junto com dezoito províncias 

que ocupam o território nacional. A região alberga catorze municípios: a 

sede, com o mesmo nome, Kakuso, Kalandula, Kakulama, Kangandala, 

Kambundi-Katembo, Kela, Kahombo, Kiwaba-Nzoji, Massango, 

Marimba, Luquembo, Quirima e Kunda-dia-Base
18

. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
18

http://wizi-kongo.com/provincia-do-uige-caracteristas-gerais/ 
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Ilustração  6 - Mapa panorâmico dos municípios da província de Malanje 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=mapa+de+malanje. 

 

A pesquisa foi desenvolvida na província de Malange pelo fato 

do pesquisador falar a língua daquela localidade o que julgamos ser um 

elemento que podia influenciar na interação com os informantes e a 

facilidade na interação e obtenção das informações pretendidas. A 

pesquisa permitiu-nos observar o lugar da língua Kimbundu na área 

urbana, e a segunda para averiguar o seu valor e lugar em uma escola de 

área rural. 

A província possui uma vasta riqueza mineral, como é o caso do 

manganês, cobre, ferro, diamantes, granitos, calcário e radioativos. É 

abundante em recursos hídricos, rios, riachos de caudal estável, além de 

apresentar vastos lençóis de águas profundas e lagos e lagoas.  

A natureza oferece atrativos turísticos diversos nesta província, 

como são os casos das quedas de Kalandula, das Pedras Negras de 

Pungo Andongo, dos Rápidos do Kwanza, as cataratas do Porto Conde, 

entre outros. Lugar histórico, como é a Baixa de Kasanje e o Parque 

Nacional de Kangandala, são os pontos turísticos mais destacados de 

Malanje. Na foto abaixo pode ser observado um dos lugares turísticos 

do município, as quedas de Kalandula. 
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Figura 1 - Quedas de Kalandula 

 
Fonte: acervo pessoal do autor, 2017. 

 

Passamos a descrever algumas informações relevantes que se 

basearam em notas de campo, partindo da descrição coletada das 

informações e observações feitas nos locais de estudos.   

Os dados para o nosso estudo foram recolhidos em duas escolas 

da província de Malanje, uma escola situada no município sede, 

Malanje, a Escola da Kizanga e a outra num outro município que dista 

46 quilômetros, Kalandula, a Escola do Nguvu.  

O município de Malanje tem uma concentração populacional na 

ordem dos 486.788 habitantes. Cerca de 95 por cento da população 

residem em zonas urbanas. Possui uma extensão territorial de 2.422 km
2 

e encontra-se limitado pelos municípios de KwabaNzogo a Norte, 

Mukari a Leste, Kangandala e Mussende a Sul, e Kakuso e Kalandula a 

Oeste (INE, 2014).  

Kalandula, anteriormente designada Duque de Bragança em 

homenagem ao soberano português e monarca Dom Pedro V, ocupa 

uma área territorial de 70.037 km
2
. O município de Kalandula foi 

fundado em 2 de setembro de 1929 e descrito no Decreto Lei 449 do 

Boletim Oficial nº 35 da então administração colonial do distrito de 

Kalandula (ANGOP, 2010). O referido município encontra-se a norte do 

município sede e dista 85 quilômetros da capital. Essa região durante o 

período colonial foi habitada predominantemente pelos grupos 

linguísticos Mbundu ou Ambundu, divididos em subgrupos Ngola, 

Mbaka, Mandongo e Malangue (CARDOSO, 2010). De acordo com os 
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dados do Censo, o município possui cerca de 7% de habitantes da 

província, correspondendo a cerca de 87.017 habitantes. Encontra-se 

limitado a Norte pelos municípios de Alto Kwale e Massango, a Leste 

pelos municípios de Marimba, Kaombo, KwabaNzogo e Malanje, a Sul 

pelo município de Kakuso, e a oeste pelos municípios de Samba Caju e 

Ambaka.      

A recolha dos dados foi efetuada num período de três meses com 

intervalos, distribuídos em duas semanas dedicados a cada escola, assim 

descrito: (i) na Escola Primária da Quizanga (“Kizanga”), no mês de 

agosto e início de setembro; (ii) e na Escola Primária de Nguvu, no final 

de setembro a outubro de 2017. Como o nosso estudo tem um foco nas 

políticas linguísticas e na necessidade de inclusão das línguas nacionais 

no sistema de ensino. Nesta pesquisa, recorremos a um guia que nos 

conduziu na referida localidade em que a língua Kimbundu é 

amplamente falada pela população, embora os filhos sejam obrigados a 

aprender “em português e o português” nas escolas, o que muitas vezes 

não representa e valoriza as suas identidades. A comuna de Nguvu dista 

32 quilômetros do Município Sede de Kalandula, sendo uma comuna 

feita de camponeses, gente humilde e preocupada com sua cultura.  

A Escola Primária da Kizanga, existente desde 1992, apresenta 

uma estrutura arquitetônica que comporta 8 salas de aulas, uma 

secretaria e um gabinete do Diretor; a escola conta com 27 funcionários, 

sendo 21 mulheres e 6 homens. Tem albergado cerca de 360 alunos, 

sendo 180 no período da manhã e o mesmo número no período da tarde. 

A infraestrutura é de argila (barro), sem sala de professores e demais 

condições que pudessem ser vistas em escolas localizadas mais no 

centro da cidade. Na escola em questão, as carteiras não oferecem 

condições de comodidade aos alunos. Segundo o diretor, trata-se de 

carteiras muito antigas e que servem apenas para remediar, sendo que as 

mesmas carteiras nem sempre cabem para todos alunos. A seguir 

apresentamos uma ilustração sobre a infraestrutura da Escola Primária 

da Kizanga e o pátio. 
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Figura 2 - Cenário de infraestrutura da Escola Primária do Kizanga 

 
Fonte: acervo pessoal do autor, 2017. 

 

Na Escola Primária da Kizanga havia uma carteira para cada três 

alunos; além disso, o conhecimento disposto pelos livros era o único 

recurso didático válido, ajudando a invalidar as qualidades e 

conhecimentos cotidianos trazidos pelo aluno. A escola segue 

rigidamente o que o programa curricular exige, e as aulas orientam e 

devem ser ensinados naqueles moldes doutrinário da escola, que 

envolve, em relação ao ensino de língua, aspectos conceituais da língua 

portuguesa, sua produção oral e conhecimento das regras gramaticais 

que devem ser utilizadas em diversas situações comunicativas, o que 

atribui uma visão estanque do funcionamento da língua, descolada do 

contexto de uso, uma política adotada pelo Ministério da Educação. O 

ensino tem como finalidade reforçar a hegemonia da língua portuguesa, 

promovendo a rejeição das experiências locais, mesmo se tratando de 

temáticas de âmbito geral que envolvem a cultura, saúde, flora e fauna, 

entre outros. A doutrina escolar estabelece uma rotina estereotipada que 

o aluno deve obedecer, pois se reconhece somente os conhecimentos 

transmitidos pela escola e essa ação marginaliza os aspectos 

socioculturais aos quais deve ser prestada atenção. Trazemos a seguir 

uma foto que espelha o cenário da sala de aula, as carteiras e como elas 

são ocupadas pelos alunos.  
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Figura 3 - Cenário do interior da sala de aula da Escola Primária da Kizanga 

 
Fonte: acervo pessoal do autor, 2017. 

 

No que se refere à Escola Primária de Nguvu, esta foi aberta em 

2002 devido à distância que percorriam as crianças para terem acesso ao 

ensino. A referida escola conta com duas salas de aulas construídas com 

argila (barro), o chão não é pavimentado, não tem portas e nem 

urinários. A referida escola conta com quatro professores, cerca de 60 

alunos, distribuídos entre a 1ª classe e a 4ª classe. Segue-se abaixo uma 

fotografia que descreve a infraestrutura da escola bem como crianças a 

volta da escola.  
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Figura 4 - Cenário da Infraestrutura da Escola Primária do Nguvu 

 
Fonte: acervo pessoal do autor, 2017. 

 

As salas de aulas não dispõem de carteiras, o que leva os alunos a 

levarem as cadeiras para sentarem, e, sem apoio para colocarem o 

caderno, são obrigados a apoiarem-no sobre os pés de modo a 

escreverem a matéria. A escola do Nguvu, comparada com a escola da 

Kizanga, estabelece um ensino baseado num processo teórico-

metodológico que não segue na íntegra o que o programa e ou plano de 

aula exige. Foi possível verificar a inserção de elementos culturais, 

sociais, de flora e fauna, saúde, entre outros, nas aulas ministradas. Essa 

forma adotada pelos professores promove a integração das experiências 

dos alunos com outros assuntos que envolvem a prática cotidiana. Na 

foto que se segue pode ser observada o quanto a sala é vazia por falta de 

carteira para os alunos se sentarem.  

A Escola Primária da Kizanga cumpre na íntegra o estabelecido 

pelo livro didático, como, por exemplo, o domínio dos conceitos de 

verbos, preposições, complementos diretos e indiretos e classe de 

palavras, assuntos que muitas vezes não utilizamos nos exercícios da 

vida. Embora a Escola Primária do Nguvu esteja cumprindo a mesma 

regra do estabelecido pelo livro didático, foi possível verificar no 

decorrer das aulas assuntos variados ligados à cultura e à língua, a 

exemplo do ensino baseado no uso de provérbios.   
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Quer a Escola Primária da Kizanga, quer a Escola Primária do 

Nguvu, por lei, elas se enquadram num sistema de ensino monolíngue. 

Observa-se, contudo, que os professores da Escola do Nguvu tendem a 

alterar o modelo e o sistema. Percebe-se de imediato que a Escola 

Primária da Kizanga tem o seu foco mais no livro didático e no ensino 

em língua portuguesa, recorrendo a conceitos do que é o substantivo, 

artigo, pronome, etc., enquanto a realidade da Escola Primária do Nguvu 

tende a adaptar as aulas ao contexto, embora não tenham autorização 

para fazê-lo. Observamos  disparidades nos recursos utilizados para o 

ensino entre as duas escolas,  embora tenham o mesmo programa 

curricular e a mesma língua de ensino. Pode-se ver na fotografia que se 

segue como são as condições da sala de aula. 

 
Figura 5 - Descrição da sala de aula da Escola Primária do Nguvu 

 
Fonte: acervo pessoal do autor, 2017. 

 

A responsabilidade pela gestão e acompanhamento do ano letivo 

é atribuída à direção municipal da educação de Kalandula. Registre-se 

que a comuna de Nguvu, com uma escola com o mesmo nome, 

apresenta um número elevado de crianças fora do sistema de ensino. O 

cenário das condições precárias que as escolas vivem é característico das 

escolas fora do circuito urbano. Esta informação pode ser constatada nas 

imagens acima. 
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Não recebemos a permissão para obtermos alguns documentos da 

escola, desde o diário da República, que legitima a abertura da escola, 

até demais documentos administrativos, o que nos levou a negligenciar 

determinadas informações que poderiam contribuir para uma melhor 

caracterização das escolas por nós investigadas e para a interpretação e 

compreensão do estudo.   

 

2.4 INSTRUMENTOS APLICADOS NA RECOLHA DE DADOS 

 

Para obtermos os resultados da investigação, criamos a presente 

metodologia de trabalho: 

(i) observações não sistemáticas. Essa ação de observação foi 

desenvolvida através da autorização das direções das instituições; 

 (ii) realização de entrevistas, que tiveram como base um roteiro 

de perguntas que permitiram a abordagem de aspetos relevantes para a 

pesquisa, propriamente a questão do sistema de educação e ensino 

monolíngue que o país adota. Embora tenhamos usado um roteiro para 

as entrevistas, elas foram desenvolvidas em forma de conversa, dando 

maior abertura para o entrevistador e o entrevistado. Durante o processo 

de entrevistas, prestamos atenção ao comportamento, a atenção às aulas, 

à entonação da voz, risos, bem como às expressões faciais de modos a 

compreender o seu interesse às aulas, que se tornaram elementos que 

nos auxiliaram a compreender o posicionamento de cada entrevistado 

sobre o assunto. As entrevistas com os professores das Escolas 

Primárias de Kizanga e Nguvu tiveram uma duração máxima de 5 

minutos, e com pesquisadores, professores da Faculdade de Letras e do 

Instituto Superior de Ciências da Educação tiveram uma duração 

mínima de 20 minutos e máxima de 50 minutos. O bloco de questões 

que nortearam as entrevistas pode ser observado no apêndice E. O 

questionário comportava 6 perguntas. 

O uso de tais instrumentos deveu-se ao fato de proporcionar 

interação entre os entrevistados e o entrevistador, o que viabilizou a 

coleta de maior informação, também por permitir uma maior 

flexibilidade, podendo abranger indivíduos escolarizados e não 

escolarizados, além da obtenção de dados muitas vezes não encontrados 

em fontes documentais. 

Construímos um acervo transcrito de onze entrevistas que 

envolveram sujeitos como: professores, pais dos alunos. Cinco 

entrevistas foram realizadas na província de Luanda, por ser o local em 

que se encontram os 4 pesquisadores em linguística africana e 1 do 

INIDE. Das demais entrevistas, três foram realizadas na Escola Primária 
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do Nguvu, e três na Escola Primária da Kizanga. As escolas em análise 

encontram-se localizadas na província de Malanje. Com as entrevistas 

foi possível compreender as políticas de Estado sobre a (des)valorização 

e implementação das línguas nacionais no sistema de ensino, e se tais 

políticas são (in)exclusivas. A entrevista realizada nas escolas envolveu 

um professor de cada escola e três encarregados de educação, designado 

encarregado de educação a pessoa que se encarrega em acompanhar a 

vida estudantil de um menor, sendo seu responsável, como os pais ou 

uma outra pessoa. Foi também criado um questionário que permitiu 

avaliar o uso do monolinguismo nas diversas esferas da vida social dos 

angolanos, permitindo um olhar comparado entre a escola e outras 

práticas comunicativas. 

 

2.5 O PERCURSO DE PESQUISADOR: RELATOS 

CARTOGRÁFICOS DE VIVÊNCIA 

 

2.5.1 Primeira cartografia de vivência 
 

As várias peripécias a que está sujeito o pesquisador em recolha 

de dados influenciaram a escrita desta subseção. Procuro descrever 

cartograficamente o percurso e a vivência do pesquisador no campo, de 

forma a narrar o processo de recolha de dados na província de Malanje. 

O bloco de notas utilizado diariamente no decorrer da pesquisa se 

tornou instrumento fundamental para a obtenção de dados que 

permitiram a compreensão do fenômeno em estudo e o contexto nele 

envolvente. O mesmo serviu para anotações de situações que nos 

chamavam a atenção. Desse modo, o bloco de notas de pesquisa 

permitiu que pudéssemos rabiscar de forma detalhada o percurso de 

pesquisa, propriamente o desenvolvimento de um relato cartográfico de 

vivência, um retrato voltado aos alunos, professores, familiares e 

comunidades.  

A pesquisa viu-se afetada pelo momento em que o país estava a 

atravessar; tratava-se de um período de campanha eleitoral, em que as 

instituições públicas muitas vezes não podiam dar respostas às 

solicitações de recolhas de dados devido a engajamentos em campanhas. 

Muitos chegavam mesmo a confundir o papel de funcionário público 

com o de político na função pública. Esta situação atrasou a realização 

do estudo. O fato aludido, contudo, não deixou frustrada a concretização 

dos objetivos traçados, de desenvolver um estudo com elementos 

qualitativo sobre as escolas na província de Malanje, uma no município 

sede e outro num município mais do interior, da área rural. Início a 
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minha descrição de forma subjetiva, trazendo impressões e 

posicionamento pessoais. 

O dia 10 de setembro de 2017 amanheceu cinzento, parecia até 

que cairia uma carga de água. Este cenário, um pouco insípido, construía 

o caminho para a recolha de dados da dissertação. Foi rápido chegar ao 

Rocha Pinto, localidade em que apanharia o autocarro/ônibus para a 

província de Malanje. O percurso foi sendo construído, separamo-nos de 

Luanda numa velocidade que rondava os noventa km/hora. Por mim, 

poderia nem sequer fazer qualquer anotação porque pensava que aquele 

momento não fazia parte do percurso, mas a própria vida é uma escola e 

exige de nós sempre um rabisco de viagem. Fomos separando-nos das 

áreas urbanas de Luanda, uma saída percebida e vivida em serenidade. 

A ansiedade do pesquisador era patente: queria obter os dados e, pelo 

que a vida ensina, isso imprimirá sacrifício. As paragens não se fizeram 

esperar, algumas para necessidades biológicas e outras era mesmo para 

saciar o estômago; um maruvo
19

 das ponteiras acompanhava alguns 

viajantes. Foi assim, com intermitências de viagem, que se deu a 

construção do percurso.  

Após uma longa cortadela de asfaltos, ora impecáveis, ora 

pecáveis devido ao péssimo estado da via que liga a província de 

Ndalatando à Malanje, fizemos uma viagem com uma duração 

aproximada de nove horas de estrada; eram dezanove horas quando 

chegava a Malanje e, na altura, o vento (des)cobria os corpos, soprava 

uma temperatura que rondava aos 20 ºC, feito um tropa (militar). 

Sabemos que exige-se a um pesquisador estar preparado para enfrentar o 

campo nas suas mais variadas dimensões. Após a  paragem do 

autocarro/ônibus da empresa Macon (uma empresa privada que se 

destina a fazer transportação de passageiros provincial e 

interprovincial), destino final para os passageiros,  apanhei uma 

motorizada que me levou até certo ponto da cidade, desconhecido por 

mim, embora eu me recorde que foi defronte a um supermercado 

denominado NossoSuper, local onde um guia me encontraria e me 

levaria para uma hospedaria nas imediações da cidade.  

A predisposição do pesquisador por enfrentar cenários múltiplos, 

desde as noites mal dormidas, mal alimentado ou malsucedido na 

recolha por falta de colaboração, leva a que este aprenda que é sempre 

necessário estar munido com alimentos frios (bolachas, leite 
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 Maruvo é uma bebida tradicional angolana, alcoólica, que é extraída da 
palmeira, bordão que cumpre um processo de fermentação e quanto mais dura a 

fermentação mais forte se torna. 
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condensado, sumo (suco), gasosa (refrigerante) e água), uma vez que 

nem sempre as alimentações confeccionadas permitirão saciar a fome. 

Os estudos de campo exigem do pesquisador uma “prova de fogo”, isto 

é, estar preparado para poder enfrentar tais situações e poder contorná-

las da melhor maneira possível. O primeiro teste com o qual me deparei 

foi ter recebido alimentação estragada e, por ter reclamado, ser acusado 

de nunca ter comido alimento conservado na cuba
20

 ou “Gastronorm”; 

outro teste foi a estadia, que custava os “olhos da cara”, cada noite era 

um custo elevado para as capacidades de um investigador pioneiro. 

Nada podia ser feito, não havia condições para que eu me hospedasse 

em um local com melhores condições, uma vez que o valor financeiro 

que tinha disponível não permitia. Esta minha vivência inicial me levou 

a treinar a mente e o coração para enfrentar o percurso que me 

aguardava; afinal, dizem que um investigador deve ser forte e não se 

abalar diante das várias situações que o campo investigativo o venha 

proporcionar, embora possa refletir sobre essas experiências.  

Sabemos que o pesquisador procura estabelecer convivência com 

o grupo em estudo com a finalidade de responder questões do 

conhecimento científico levantadas na altura da formulação do tema. A 

familiaridade do pesquisador com o grupo alvo permite a obtenção de 

dados obtidos através da inter-relação pesquisador-sujeitos pesquisados, 

que envolve observação, diálogos formais e informais e entrevistas, o 

que permite que a realidade social seja interpretada. Situações de 

impasses muitas vezes descrevem casos únicos que ajudam a 

descreverem o tipo de localidade e/ou ainda caracterizar o país. 

O dia 11 de setembro de 2017 tornou-se o marco da nossa entrada 

no campo de modo a estabelecer contato com as escolas, na pessoa de 

seus diretores, em busca da autorização do referido estudo. De antemão, 

na primeira escola, Escola Primária da Kizanga, o diretor recebeu bem o 

pesquisador, embora notamos o seu semblante transpassar alguma 

preocupação. Fizemos esclarecimentos sobre o propósito da pesquisa e, 

tendo este notado a relevância, e sendo também investigador, facilitou o 

processo. Na segunda escola, Escola Primária da Barraca, a realidade foi 

diferente, a diretora pediu uma autorização do Secretário Provincial da 

Educação para a realização do estudo. Já depois de obtermos a 

documentação do Diretor Provincial da Educação e apresentado a 

Diretora, esta pediu que regressássemos no dia seguinte para a 

realização do estudo mais posto na escola a mesma não se fez presente, 

                                                        
20

 Cubas são recipientes utilizados para conservação, manipulação, cocção e 

distribuição de alimentos. 
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uma ausência que durou cerca de 4 dias. Situação que interferiu na 

pesquisa obrigando-nos a criar novas vias para dar a sequência da 

pesquisa. Essa pequena descrição mostra claramente como funcionam as 

instituições públicas que vivem um sistema burocrático que é, muitas 

vezes, desmedido. Como um diretor de escola não tem competência para 

autorizar uma recolha de dados/estudo? Que papel desempenha o diretor 

se as ordens partem de cima? Por que tanta burocracia nas escolas? A 

nosso ver, enquanto os cargos públicos forem desempenhados por 

compadrinhos ou cor partidária, e não pela competência, os envolvidos 

sempre se sentirão inseguros e incapazes para autorizar determinado 

estudo. Esse processo moroso de trâmites para a realização de estudos 

tem contribuído para um nível elevado de desmotivação na realização de 

estudos, uma vez que muitas instituições procuram até não se pronunciar 

sobre as solicitações. Essas e outras questões levantadas ficam para a 

nossa reflexão.  

Nasceu o terceiro dia, mais um dia de trabalho árduo, e rumei 

para a Delegação provincial da Educação, onde nada havia sido feito: a 

senhora incumbida a digitar a carta de autorização alegou não conhecer 

o teor que iria na referida e, nesse jogo de passa não passa, é preciso ser 

ágil, pensar com rapidez para contornar a situação. Decidi, então, subir 

ao gabinete do Secretário da Educação para solicitar melhor 

esclarecimento; ficou acordado, com um dos funcionários, que voltasse 

no período da tarde, uma vez que o Secretário não se fazia presente. 

Sem alternativa, aproveitei para fazer umas entrevistas com pessoas de 

idade avançada, para descreverem a importância do uso das línguas 

nacionais, atividade que, diferentemente, ocorreu sem sobressaltos.  

Retornando à Delegação, o funcionário que tinha me atendido 

nem sequer tinha elaborado a credencial e, vendo passar o Secretário 

Provincial, me senti obrigado a interpelá-lo: “Queira desculpar pelo 

incômodo, tenho uma carta aqui a solicitar uma credencial para a 

realização de recolha de dados, o Senhor teve acesso?” Ele respondeu: 

“– Tive acesso, mas agora vou almoçar, tens de aguardar aqui que volto 

às quinze horas e trinta minutos”. As horas escorregaram numa 

velocidade frenética, as esperanças começaram a ficar frustradas, já 

passavam trinta minutos da hora combinada. Não sei se o pesquisador 

também pode viver cenário de sorte. Mas, sinto ter sido coincidência o 

fato de o funcionário que leu a solicitação de autorização de recolha ser, 

também, estudante de mestrado da área de letras; ele foi ter comigo. 

Percebemos que o pesquisador no campo aparece “o bom samaritano”, 

que acaba apoiando, por vezes, a resolução de situações através do uso 

de algumas “facilidades”. O funcionário que se predispôs a me apoiar 
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era estudante de mestrado na Faculdade de Letras, instituição em que 

fizera a licenciatura. Graças a ele o documento foi impresso, sendo que 

o secretário nem sequer voltou a aparecer no Gabinete. O cansaço já 

afetava o corpo todo, mas este funcionário rompeu com o protocolismo 

existente e ligou para o chefe, o Secretário. Ocorre que ambos 

combinaram de se encontrar no cemitério para assinar o documento, 

visto que o chefe estava num funeral. Finalmente, com o documento em 

mãos, tive uma batalha vencida; mas não era o fim e não restava mais 

nada a não ser aguardar o dia seguinte para encaminhar as cartas às 

escolas, acompanhadas da credencial. 

Os primeiros galos já haviam soltado o cântico do novo dia 

quando sentiu-se o gemido do teto que acusava a visita de leves gotas de 

água; o céu totalmente cinzento soprava uma brisa que exigia algo mais 

forte para suportar o momento. O pesquisador, nesta indecisão, nem um 

dia podia mais perder, pois quase nada ainda tinha feito para que a 

recolha de dados se tornasse um fato. O relógio não para a sua rotação, 

os minutos se iam passando e a hora não perdoava ninguém. Um 

momento tenso dentro da pesquisa de campo! Mal espreitou o diminuir 

do sereno, os passos irromperam a rua a fim de apanhar uma 

motorizada, com destino para a escola primária da Quizanga – uma 

grafia aportuguesada da língua Kimbundu, cuja grafia seria “Kizanga”, 

transportando, assim, o seu significado e a respectiva carga sociocultural 

que os nomes próprios transportam. Foi rápida a aceleração que num 

abrir e fechar de olhos já lá me encontrava. Tive um encontro breve com 

o diretor da escola para tomar conhecimento da autorização do diretor 

provincial da Educação e, sem demoras, começamos a realizar a recolha. 

Os professores (as) eram meio tímidos(as) mas, pela simpatia do 

pesquisador, foi rápido o entrosamento na atividade. O pesquisador deve 

sempre adaptar-se ao contexto. Além do preenchimento célere do 

questionário, os professores cederam também a uma entrevista breve.  

Ressalte-se que quando a realização de entrevistas ocorre numa 

determinada língua que não seja a sua língua materna, isso pode 

dificultar a obtenção do que se pretende. Nesse caso concreto, o 

pesquisador formulou duas perguntas a certos professores que não 

colaboraram, então o pesquisador, notando a monotonia, resolveu 

formular as questões em kimbundu e foi o suficiente para que estes 

exteriorizassem o que achavam sobre o tema em estudo. Por isso, a 

recolha de dados em locais que usam uma língua materna que não lhe é 

de domínio pode criar um grande obstáculo. O aconselhável é que 

nesses tipos de casos deve-se levar alguém que te possa traduzir, 

permitindo, assim, que a entrevista flua.  
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Nas salas de aula foi possível observar um clima ameno entre 

professores e alunos. Os professores convidaram os alunos a 

preencherem o questionário com a ajuda do pesquisador, uma vez que 

estes frequentavam as 4ª e 5ª classes, o que equivale as 4ª e 5ª séries do 

ensino brasileiro. Num primeiro contato com os meus inqueridos, os 

alunos pareciam tensos, ainda quando o preenchimento da ficha é 

acompanhado pelo(a) professor(a) o que leva a sugerir que possa existir 

qualquer tipo de interferência, inibindo os alunos. Assim, a emissão de 

sua opinião sobre determinados fenômenos seria feita sem pressão, 

ficando livre de qualquer constrangimento, o que ajudaria no alcance 

dos objetivos pretendidos do estudo. O relógio disparava onze horas e 

trinta minutos, era quase a hora de saída, mas foi-se em tempo de tirar 

uns retratos para constar nos anexos. Momento ímpar, nos estudos de 

campo: através dos registros fotográficos pudemos observar a interação 

entre o pesquisador e os pesquisados, bem como o registro de momentos 

vividos, cada um deles com suas particularidades, como é o de 

esclarecer algumas dúvidas do questionário para os alunos em 

kimbundu.  

Bem junto das doze horas, o céu estava límpido, o sol não raiara 

com intensidade. Foi nessa circunstância que um pano preto caia: houve 

uma rejeição indireta da diretora da Escola Primária da Barraca que, ao 

tomar conhecimento da pesquisa, ausentou-se da instituição por um 

período de cinco dias sem atribuir competências a outro diretor para que 

pudesse acompanhar a pesquisa. Junto do diretor pedagógico tentamos 

várias vezes o contato com ela, mas sem sucesso, pois os telefones 

estavam desligados. Este constrangimento fez que compreendêssemos 

que nem sempre o planejado na pesquisa de campo vem a se efetivar, 

uma vez que envolve terceiros. No nosso caso específico, não 

retornamos ao local porque achamos desnecessário, uma vez que 

podíamos desenvolver uma segunda recolha numa das escolas 

localizadas na área rural. A algibeira estava quase furada, as finanças já 

eram reduzidas, por isso, de forma estratégica, o pesquisador, naquele 

mesmo dia, partiu para Luanda para preparar a segunda viagem, cenário 

que descreveremos em seguida.   

 

2.5.2 Segunda cartografia de vivência 
 

Viagem programada: o equipamento (bloco de anotações, 

esferográficas, lápis, máquina de gravação, máquina fotográfica, 
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borracha), a cesta básica, desde as rações frias até uma kisangwa
21

 para 

aguentar a viagem, tudo já estava preparado. Os sinais de um dia a 

nascer já cortavam o dia anterior, eram raios de um novo dia, parecia 

tímido, e o pesquisador quase sem disposição para enfrentar a via, 

naquela monotonia do céu, entre a cor cinzenta, um azul fugitivo 

associado ao branco. As nuvens contrastavam o tempo, o relógio já 

marcava nove horas e trinta minutos e o carro estava sem manutenção 

para o grande desafio. Resolvi abrir o capô do carro, coloquei o olho no 

motor, não oferecia confiança; era necessário acrescentar para iniciar a 

viagem em direção a Malanje. Esta viagem, diferente da primeira, num 

carro de marca I10, de cor vermelha. Foi este carro que conduziu o 

pesquisador de Luanda a Kwanza Norte, um percurso percorrido com 

descontração, ao som de músicas religiosas que, de certa forma, 

alimentou-me espiritualmente para prosseguir o percurso. O trajeto até a 

Malanje teve uma duração de seis horas, apesar do mau estado das vias 

em certas localidades. É sempre necessário que o pesquisador tenha um 

ar de simpatia, pois isso facilita, porventura, a obtenção de luzes que 

venham a guiar o estudo. Cheguei ao município de Kakuso e me dirigi à 

direção de uma das escolas ali situadas, de forma a estabelecer um 

diálogo. Descontraidamente, construiu-se uma conversa com a diretora e 

seus funcionários, tendo estes me aconselhado a entrar nas áreas rurais 

de Kalandula. E como conselhos são bem-vindos para o sucesso da 

investigação, o pesquisador rumou até o município de Kalandula. Já a 

noite cobria o céu, a rua respirava o desprezo involuntário dos seus 

utentes, nem os asfaltos ousavam gemer, os carros eram contáveis; 

cenário diferente se verifica aos finais de semana quando o município 

recebe inúmeros visitantes para conhecer as quedas de Kalandula, uma 

das mais raras belezas de Angola. Um cenário diferente do costumeiro.  

A madrugada desdobrava-se, surgia o hino dos galos a anunciar o 

dia seguinte, kokolowakekya, kokolowakekya, kokolowakekya. A hora 

oito já marcava o relógio, os telefonemas já tinham sido feitos e era 

necessário estabelecer os contatos com os indivíduos que poderiam 

apoiar a realização da recolha. A indisponibilidade dos referidos foi 

sucessiva, desconformando a possibilidade de ajudarem no dia marcado. 

O pesquisador refez o cálculo do gasto de estadia e alimentação, valor 

avultado, não se podia demorar muito tempo naquelas paragens. O 
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 Kisangwa é uma bebida (suco) tradicional angolana que dizem ter origem do 

povo Ovimbundudo, sul de Angola. A sua forma original é feita de 
milho a germinar, designado em Umbundu de osovo. Existe também a 

kissangua de abacaxi, arroz, etc.  
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pesquisador retornou à hospedaria pedindo que o arranjassem um guia 

que o levasse até as áreas rurais, onde se encontram crianças que falam o 

Kimbundu, e como o dinheiro fala todas as línguas, encontrou-se um, o 

meu kalandulense Manuel, um nome típico dos portugueses, um rastro 

da colonização. Tal como a história narra a influência que a Igreja 

Católica teve para a expansão da língua portuguesa, o mesmo cenário se 

estendeu na definição dos nomes a dar aos filhos; por exemplo, Manuel 

antes de ser batizado chamava-se Malamba e, na altura do batismo, o 

padre trocou o nome em língua nacional para o português. A pesquisa de 

campo permite desenvolver uma análise crítica daquilo que a realidade 

apresenta e dali propor mudanças. 

O pesquisador procura entender o problema de pesquisa 

incorporando-o ao contexto e/ou situação de estudo. E é sempre 

aconselhável que se estabeleça contato com o local de recolha por um 

tempo considerável de forma a entender o grupo pesquisado. A 

convivência do pesquisador requer sempre a utilização de técnicas que 

permitam a obtenção de quadro completo do local em estudo. O estudo 

de campo procura envolver diversas técnicas, desde a análise 

documental, fotografias, a observação, a entrevista, a história de vida e 

demais elementos julgados pertinentes. Tratando-se de um estudo 

voltado para as escolas, no nosso caso concreto, utilizamos várias fontes 

que permitiram a coleta de dados, partindo por (i) observar a entrada dos 

alunos nas salas de aulas, (ii) acompanhar algumas aulas, (iii) observar o 

comportamento durante e depois da aula, e (iv) perceber a atenção dos 

alunos à aula. Desenvolvemos também um diálogo breve com cinco 

crianças que não frequentavam a escola e três encarregados de 

educação, para sabermos as razões que estariam na base da baixa 

frequência das crianças da comuna de Nguvu na escola. 

A vivência de cada investigação torna o pesquisador um visitante 

a cada pesquisa que venha a desenvolver, pois, cada uma delas tem suas 

particularidades. Casos há em que o pesquisador sente que a entrevista 

não está a ser satisfeita e pode muito bem pedir ao entrevistado para 

falar na língua que melhor pode se comunicar, evitando limitar a 

expressão das ideias do informante. Essa repressão dos informantes foi 

verificada durante o fornecimento de informações, o que levou-nos a 

encontrar outra estratégia, o de usarmos o Kimbundu. Essa posição do 

pesquisador garantiu maior liberdade e deixou, de certa forma, o 

informante/pesquisado mais à vontade para prestar a informação. O 

pesquisador não pode ir de mãos vazias, pois sabemos que uma 
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gratificação ao soba
22

 e aos demais informantes funciona como uma 

espécie de retribuição e agradecimento. Nessa circunstância de estudos 

de campos em localidades distantes é sempre aconselhável levar bens de 

primeira necessidade e algum tipo de bebida alcoólica para oferecer aos 

informantes. 

O dia seguinte já respirava, Kalandula ganhava cor com o colorir 

do branco das batas das crianças que caminhavam para a escola. Já eram 

7h30. O céu insípido deixava escapar umas gotículas de água, parecia 

um dia por se perder num banho de chuva torrencial, mas nos iludimos, 

não demorou o sol arrancou a força. Tivemos um encontro descontraído 

com crianças que não frequentam a escola, para poder avaliar alguns 

elementos que podiam vir a contribuir com a compreensão das causas 

aludidas pelos encarregados de educação. Um número elevado não 

frequentava a escola. Algumas dessas crianças alegaram falta de cédula, 

cuidar dos irmãos mais novos, outras não gostarem da escola por não 

ensinarem nada. Na maior descontração, construímos uma afinidade 

com tais crianças que, com garra, mostravam o que são e o que 

pretendiam ser. Uma vida, uma história, uma razão de ser.  

O silêncio fitou às 12h30, quando resolvemos concluir o trabalho 

de brincadeiras e diálogos amenos com as Nguvulenses, as crianças com 

cor de borboletas, com brilho nos olhos, defendiam, sem saber, 

princípios ideológicos que caracterizam o povo, como por exemplo, a 

cultura vista como a manifestação do espírito local que envolve as 

diversas experiências artísticas, filosóficas, linguísticas etc. Essa 

maneira de ver o mundo constitui para muitos das áreas urbanas uma 

visão de mundo alheia a eles. Para este povo, a língua é cultura e a 

cultura é a língua, logo, esse cenário mostra o quanto a escola deve 

procurar socializar e incluir as línguas nacionais no ensino, uma vez que 

as práticas comunicativas são majoritariamente feitas em língua 

Kimbundu. Saímos de Kalandula quando 13 horas soavam o relógio, o 

acelerador já no fundo, em uma velocidade de 120 km/hora, a estrada 

                                                        
22

 Desde o tempo pré-colonial até aos dias de hoje, a cultura africana e particular 

angolana tem a designação e a figura de soba atribuído aos chefes das aldeias. O 
soba desempenha o papel de juiz e age de forma a prevenir problemas internos à 

comunidade. É dele que são emitidas as decisões, organização de eventos de 
várias naturezas, por exemplo, os casos de feitiçaria. Esta responsabilidade tem 

como funções estabelecer a ligação entre a comunidade e governo, informarem-
se dos problemas, investigar as causas e obter soluções, problemas relacionados 

a questões sociais ou tradicionais. O soba é o representante do povo e é ele 
quem informa as situações sem resoluções locais à Administração Municipal 

para que as solucione.  
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despida de gente, um esboço de timidez, nem carro ia e nem carro vinha, 

parecia um filme de terror. Foi assim o percurso que me levou a Kakuso. 

O cenário mudou de Kakuso a Luanda, estrada agitada, gente em todo o 

canto, as praças balbuciavam, a clientela que procurava comprar algo 

para levar para casa. Após um percurso longo de estrada que separou-

nos de Malanje para Kwanza Norte, já o relógio marcava 15 horas, um 

vulto de medo circundou o coração, o carro parecia levar-nos às ravinas 

que separavam a berma (ribanceira) esquerda e a direita do asfalto; 

reduzimos a velocidade, o medo permaneceu e, quanto menos se 

esperava, o corpo acusou o cansaço e, entre o medo e o sono, a viagem 

foi interrompida para um descanso que durou cerca de 60 minutos, 

tempo suficiente para me sentir recuperado. O sol já tímido desprezava o 

dia num tom aprazível, a mente pensou “existem mil formas de morrer”, 

sorriu a vitória e continuou o acelerador entre os 120 km/hora que nos 

remeteu a Luanda.   

O imaginário do povo e representações sociais constituem 

conteúdos que permitem compreender as realidades sociais e os 

conceitos que tais podem transportar sobre diversos assuntos. E como a 

pesquisa de campo possibilita detalhar a vivência do pesquisador, resta-

nos destacar que, nesta segunda pequena cartografia de viagem, 

consumimos cerca de 5 horas de viagem; 305 minutos foi o tempo 

consumido de percurso de regresso, de Malanje, propriamente de 

Kalandula para Luanda. Um estudo que pretendemos dar sequência em 

próximos desafios. A cartografia de viagem encerra com cores preto e 

branco de relatos de obstáculos durante as pesquisas de campo, mas 

também de vitória que nos vai motivando ainda mais a desenvolver 

estudos de campo.  

Tendo abordado a metodologia adotada para o estudo, o capítulo 

III procura desenvolver a descrição e análise dos resultados. Para tal, 

recorremos aos dados obtidos durante a pesquisa de campo, a partir de 

uma análise quantitativa e qualitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



109 

CAPÍTULO III - DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

O presente capítulo visa descrever e analisar os resultados da 

pesquisa gerados através de questionários aplicados a integrantes da 

Escola Primária da Kizanga e da Escola Primária do Nguvu, bem como 

de entrevistas realizadas com pesquisadores de linguística africana, 

professores e encarregados de educação, como o coordenador do 

Departamento de Línguas Nacionais do Instituto Nacional de 

Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE), responsável pela 

implementação do projeto de ensino bilíngue. Nossas análises se 

fundamentam nas diferentes teorias descritas no primeiro capítulo que 

motivaram a problematização dessa descrição. Assim, o capítulo se atém 

no esclarecimento de questões que se prendem à adoção de sistema de 

ensino bilíngue inclusivo, dando embasamento aos objetivos traçados. 

Em primeira instância, pretendemos analisar a utilização escolar 

das línguas nacionais, tendo como foco a questão de política linguística 

e do ensino bilíngue em contexto de diversidade linguística, bem como 

os relatos obtidos no decorrer da pesquisa desenvolvida em Angola, 

propriamente na província de Malanje, nos municípios de Malanje e de 

Kalandula. Através de situações de reprovações massivas e abandono 

escolar, tencionamos contribuir para o afloramento da discussão da 

problemática que se levanta na presente dissertação: em que medida as 

políticas educativas respondem às necessidades dos falantes das línguas 

nacionais angolanas? 

A releitura de anotações, dos questionários, das entrevistas e 

alguns relatos permitiram-nos captar os diferentes significados da 

experiência vivida, auxiliando a compreensão do indivíduo no seu 

contexto, o que possibilitou a extração de questões consideradas 

relevantes para se compreender de forma crítica o sistema de ensino 

mono/bilíngue em contexto de diversidade linguística. Tais constatações 

são motivadoras de situações que foram aclaradas através de leituras que 

nos possibilitaram compreender os problemas causados por práticas 

educativas que não respondem às necessidades do país. Assim, 

compreendemos que as taxas de reprovação e de evasão escolar não 

devem ser vistas como um problema, mas como um sintoma de uma 

política educacional que, muitas vezes, não dialoga com a realidade 

linguístico-discursiva local. Uma ausência de diálogo que, logicamente, 

tem suas bases e implicações em questões políticas. 

Para nossas reflexões analíticas, nos embasamos em teóricos 

como Severo (2014), Severo e Makoni (2015), Makoni e Meinhof 

(2006), Makoni e Pennycook (2006), Bolzan (2011), Reis (2011), 
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Fishman (2010), Errington (2001), Deumert (2009). Trata-se de 

trabalhos que representam perspectivas críticas que visam colocar em 

discussão o conceito de língua para as realidades bilíngues, multilíngues 

e plurilíngues, conforme são as situações com as quais muitos alunos 

das áreas rurais de Angola se deparam na escola. 

A realidade sociolinguística da província de Malanje 

circunscreve-se do “contato linguístico” entre a língua Kimbundu e a 

língua portuguesa. Descrevemos o contato linguístico como a realidade 

histórica, sociolinguística, geográfica angolana. As  políticas de Estado 

atribuem prestígio à língua portuguesa, exigindo que os falantes das 

línguas nacionais recorram à língua portuguesa para diferentes 

finalidades. Este cenário de prestígio linguístico português permitiu a 

difusão desta língua hegemônica para o interior do país, dando origem a 

um novo sistema linguístico. Assim, o sistema linguístico das línguas 

nacionais é defrontado com o sistema linguístico da língua portuguesa, 

promovendo mudanças e alternâncias linguísticas e dando asa a um 

português híbrido, o designado português angolano (PA). É esta 

interconexão entre as línguas nacionais e a língua portuguesa que 

designamos de contato linguístico que promove uma forma própria de 

expressar a língua dominante, o português. Para Mingas (1998 apud 

Nzau, 2011, p. 62) esta forma própria a que o português alcança em 

Angola pode ser visto como o “português angolano” ao sustentar que  

 
[…] uma nova realidade linguística em Angola, a 

que chamamos „português de Angola‟ ou 
„angolano‟, à semelhança do que aconteceu ao 

brasileiro ou ao crioulo. Embora em estado 
embrionário, o „angolano‟ apresenta já 

especificidades próprias […] Pensamos que, no 
nosso país, o „português de Angola‟ sobrepor-se-á 

ao português padrão como língua segunda dos 
angolanos. 

 

Esta realidade linguística permite a que compreendamos a 

vivência linguística das comunidades, levando em conta que somente a 

língua portuguesa é tida como a língua oficial, a de comunicação nas 

diversas esferas oficiais da vida social. A comunidade linguística onde 

efetuamos a nossa pesquisa é de origem Ambundu, que tem como língua 

o Kimbundu. Por isso, a escolha desse contexto em si influenciou na 

reflexão sobre o ensino bilíngue naquele espaço.  
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 Como em qualquer parte do mundo, existem escolas em áreas 

urbanas e áreas rurais. Geralmente, as da área urbana acabam 

apresentando condições diferentes das que se encontram em áreas rurais, 

desde as infraestruturas, as condições de acomodação dos alunos e o 

ambiente de ensino que não são os mesmos devido a questões políticas e 

de gestão do país. Considerando a diversidade linguística que circunda 

Angola, em algumas escolas das áreas rurais das dezoito províncias, 

excetuando Luanda, os alunos e professores expressam melhor as 

línguas nacionais do que o português. Essa situação da diversidade 

linguística é característica de muitas regiões africanas como são os casos 

da África do Sul, Malawi, Moçambique e demais países que resolveram 

adotar um ensino bilíngue para poder lidar com as questões em voga que 

operam nesses países. Todavia, as escolas nunca serão iguais a nível 

mundial, embora apresentem características comuns no que se refere, 

por exemplo, a questões estruturais, como a disposição dos quadros, das 

salas, da arquitetura escolar, entre outros.  

Fazemos, inicialmente, essa menção à infraestrutura, pois ela se 

tornou um dos elementos mais visíveis de diferenciação entre as escolas 

que visitamos. A escola da urbanidade, por exemplo, dispõe de carteiras 

para os alunos, o que não se encontra na ruralidade que se depara com 

situações precárias, desde o capital humano até a infraestrutura. Esta 

realidade, contudo, não se pode generalizar, uma vez que passamos por 

municípios em que existiam escolas feitas de alvenarias e que tinham as 

mínimas condições estruturais para que o processo de ensino ocorresse. 

Para nós, a falta de condições estruturais para que o processo de ensino 

se realize sem sobressaltos na ruralidade parte da “vontade política”
23

 do 

Estado em criar políticas práticas de descentralização do sistema de 

ensino, alocando verbas e competências de planejamento do ensino aos 

municípios, para que se tenha um ensino inclusivo, preocupado com o 

contexto em que ocorre. Na Escola do Nguvu, por exemplo, os 

professores eram voluntários e dependiam da boa vontade da Delegação 

Municipal da Educação de Kalandula e dos habitantes da comuna para 

terem uma recompensa pelo trabalho desenvolvido. Já o mesmo cenário 

não ocorre na Escola Primária da Kizanga, onde todos os professores 

eram efetivos ao MED e tinham seus salários em dia.   

                                                        
23

  O presente trabalho descreve a vontade política como a disponibilidade do 

Estado em dar resposta às necessidades dos seus liderados que podem envolver 
questões relacionadas às condições sociais, econômicas, políticas e culturais 

permitindo deste modo a satisfação das necessidades dos seus liderados.  
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Retornando aos procedimentos de pesquisa e enfocando a 

perspectiva dos alunos, como descrito na metodologia, o questionário 

foi aplicado a 32 alunos, sendo 16 alunos da Escola Primária da Kizanga 

e 16 alunos da Escola Primária do Nguvu. A aplicação do referido 

instrumento justifica-se por uma tentativa nossa de compreender o 

problema relacionado ao ensino bilíngue a partir da perspectiva dos 

alunos, em busca de uma compreensão sobre, por exemplo, o 

significado de “inclusão” a partir do olhar dos próprios (des)incluídos. 

Por meio deste instrumento, achamos ser capaz de descrever alguns 

resultados que pretendemos alcançar no estudo. O questionário aplicado 

aos alunos continha 16 questões, onde quatro das quais de caráter aberto 

e doze questões de caráter fechado, o que possibilitou enfocar 

determinados temas apresentados. Em função da extensão do 

questionário aplicado, resolvemos selecionar as questões que seriam 

fundamentais para a nossa descrição e análise categorial.  

Devido à robustez de material levantado nos questionários e 

anotações dos alunos, fizemos um recorte de modo a direcionar a 

análise. Desta forma, focaremos a nossa atenção de forma crítica nestas 

categorias de análise elencadas por nós: ensino bilíngue, conceito de 

língua motivada pela concepção de “mundo moderno” e pelo “mundo 

contextual”, ensino-aprendizagem, línguas nacionais e seus estereótipos. 

Acreditamos que um olhar crítico permite construir caminhos para a 

adoção de um modelo de ensino bilíngue que responda às necessidades 

do país, mesmo que seja pela problematização de práticas e discursos 

que não favorecem a inclusão educacional. 

No que se refere ao questionário aplicado aos professores, com o 

intuito de saber quais as interferências que enfrentam devido ao 

bilinguismo característico da província. Buscamos obter os pontos de 

vistas sobre a inserção das línguas nacionais no sistema de ensino, bem 

como verificar como eles lidam com casos em que o aluno compreende 

melhor a língua Kimbundu. Objetivamente, procuramos compreender 

como os professores das duas escolas lidam com casos de bilinguismo 

na sala de aula, como eles avaliam o índice de reprovação e como olham 

para a questão da diversidade linguística. Metodologicamente, foram 

aplicados quatro questionários: quatro distribuídos na Escola Primária 

da Kizanga e quatro na Escola Primária do Nguvu. A escolha pelo 

mesmo número de questionários aplicados nas duas escolas tomou como 

referência o número de professores existentes na Escola Primária do 

Nguvu, de forma a não termos discrepância entre as duas escolas. 

Nesse sentido, tendo em conta o número de questões aplicadas 

aos professores, resolvemos agrupar algumas questões num único 
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gráfico, o que permitiu efetuar uma divisão do questionário em cinco 

blocos, como se descrevem: (i) língua e comunicação; (ii) avaliação; 

(iii) contato linguístico e variação; (iv) contexto e valorização; e (v) 

escola e situações. O referido questionário comporta 16 questões de 

caráter fechado, com variáveis de múltiplas escolhas.  

Os dados dos questionários foram manipulados no programa 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) e os resultados são 

apresentados através de gráficos, permitindo uma avaliação qualitativa 

em diálogo com uma representação numérica e escalar de algumas 

informações obtidas. A adoção desta forma analítica permitiu um 

relativo controle das variáveis utilizadas em cada pergunta, favorecendo 

a nossa interpretação sobre o assunto. Porém, buscamos um olhar 

comparado entre o (i) ponto de vista dos alunos da Escola Primária do 

Nguvu e da Escola Primária da Kizanga e (ii) ponto de vista dos 

professores da Escola da Kizanga e os professores da Escolas do Nguvu. 

O capítulo encontra-se subdividido em quatro seções organizado 

da seguinte maneira: 3.1 Síntese de entrevistas com professores da 

Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, Instituto Superior 

de Ciências da Educação – Luanda, professores das escolas primária da 

Kizanga e do Nguvu, coordenador do Inovação do Ensino de Leitura em 

Angola (IEL) - Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da 

Educação (INIDE) e encarregados de educação das Escolas Primárias da 

Kizanga e do Nguvu; e 3.2 descrição e análise comparada dos 

resultados.  

 

3.1 DESCRIÇÃO SÍNTESE DE ENTREVISTAS 

 

A presente seção tem como finalidade descrever de forma sucinta 

as respostas das entrevistas realizadas com professores pesquisadores 

sobre a linguística africana da Faculdade de Letras e do Instituto 

Superior de Ciências da Educação – Luanda, com professores das 

Escolas primárias da Kizanga e do Nguvu, e com encarregados de 

educação, como o coordenador técnico do IEL-INIDE. Para a realização 

das entrevistas, as gravações foram feitas em função da disponibilidade 

de cada um, tendo cada entrevistado emitido sua opinião em torno da 

questão do ensino bilíngue em Angola. Tendo em conta a amplitude das 

respostas das entrevistas, procuramos apresentá-las de forma sintetizada, 

trazendo à tona elementos relevantes para a compreensão do assunto em 

estudo. Assim, resolvemos agrupar as respostas através de categorias 

por nós definidas, conforme ilustrado a seguir.  
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Buscamos reunir as respostas de acordo com as questões 

colocadas e terão as iniciais E1, E2, E3, E4
24

 de modos a que 

percebamos onde começa e termina a resposta de cada um e estarão 

dispostas em categorias como: política linguística em Angola, estatuto 

das línguas nacionais, ensino bilíngue: implantação, projeto, 

exequibilidade e diretrizes, e por fim língua e cultura.  

No quadro a baixo procuramos apresentar de forma sintética 

alguns dos nossos entrevistados.  

 
Quadro 5 - Síntese dos entrevistados 

NOME PROFISSÃO 

ZavoniNtondo 
Professor do Instituto Superior de Ciências da 

Educação 

VatomeneKukanda Professor da Faculdade de Letras 

Peres Sassuco Professor da Faculdade de Letras 

NdongaNfuwa Professor da Faculdade de Letras 

António Chamuhongo Coordenador Técnico da IEL-INIDE 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As entrevistas com os pesquisadores e professores universitários 

envolveram as seguintes questões: Como encara a questão das políticas 

linguísticas na realidade angolana? O que vem a estar na base para a 

indefinição do estatuto das línguas nacionais? O que tem a dizer sobre 
a implementação do ensino bilíngue? Como qualifica o projecto de 
ensino bilíngue que o país adoptou? Quais os passos a seguir para uma 

implementação eficaz do ensino ? Que relação existe entre a língua e a 

cultura? 

No que se refere às entrevistas realizadas com os professores e 

encarregados de educação, apenas uma questão foi feita: o que achavam 

da inserção das línguas nacionais no sistema de ensino? Visava 

perceber se as políticas linguísticas adotadas pelo Estado não interferem 

na vida dessas pessoas.  

A entrevista realizada com o coordenador do Departamento de 

Línguas Nacionais do INIDE seguiu um outro roteiro, desenvolvido 

através do preenchimento do questionário visto que o mesmo alegou 

ocupações e uma vez que existiam outras questões a serem feitas para 

                                                        
24

  O uso da inicial E serve para descrever a entrevista e o número que sucede 
esta inicial refere-se à ordem em que se encontram as sínteses das entrevistas no 

respectivo quadro.  
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podermos compreender o funcionamento do modelo do projeto 

governamental de ensino bilíngue, por isso, ela baseou-se nas seguintes 

questões: Quais foram as motivações que levaram à implementação do 
projecto IEL-Angola para o ensino bilingue? Na sua opinião, o que é o 
ensino bilingue? Que modelo de ensino bilingue o país adoptou e quais 

as razões? Como funciona o sistema bilingue? Quantas escolas a nível 
nacional implementaram esse sistema de ensino? Quais os materiais 

didácticos utilizaram para o ensino? Que resultados apresentam os 

relatórios de avaliação do projecto? Quais são as maiores dificuldades 
para a expansão a nível nacional do sistema de ensino ? Que parcerias 
têm o INIDE com a Faculdade de Letras, o Instituto do Ensino Superior 

de Ciências da Educação e demais instituições vocacionadas para a 

formação de professores para o ensino das línguas nacionais? Na sua 
visão, que relação existe entre a língua e a cultura? Devido à extensão 

da entrevista e das tabelas que constam da referida, resolvemos colocá-

las nos anexos em conjunto com as outras entrevistas.   

Tendo em conta a densidade dos dados obtidos das entrevistas 

realizadas com os professores da Escola Primária da Kizanga e do 

Nguvu, com os encarregados de educação, com os professores 

universitários e com o coordenador técnico do IEL – INIDE, resolvemos 

apresentá-las de forma síntese por meio de uma tabela que foi 

organizada a partir dos aspetos da análise, tendo esta várias subsecções, 

tais como: políticas linguísticas em Angola, estatuto das línguas 

nacionais, implementação do ensino bilíngue em Angola, o projeto do 

ensino bilíngue em Angola e sua exequibilidade, diretrizes para a 

eficácia do ensino bilíngue e relação língua e cultura. O uso desta 

estratégia visou resumir os aspetos achados relevantes para o 

encaminhamento do estudo. Na tabela abaixo, utilizamos o distintivo 

E1, E2, E3, E4 para descrever o entrevistado e a ordem das entrevistas. 

Os nomes dos entrevistados aparecem no final de cada excerto, exceto 

os que resolveram manter no anonimato os nomes. Na tabela síntese das 

entrevistas dos professores das escolas primárias do Nguvu e da 

Kizanga recorremos à seguinte abreviação: EN (Escola Primária do 

Nguvu) e EK (Escola Primária da Kizanga). Para a síntese dos 

encarregados de educação utilizou-se a seguinte abreviação: EDN 

(encarregado de educação da escola do Nguvu) e EDK (encarregado de 

educação da escola da Kizanga). Nas transcrições das entrevistas 

optamos por utilizar a ortografia do português angolano.  
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Quadro 6 - Síntese de entrevista dos pesquisadores 

Aspecto de análise 
UNIDADES DE ENUNCIAÇÕES 

Estratos de entrevista 

Sobre as políticas 

linguísticas em 

Angola 

E1 - Se quisermos resgatar as línguas, se quisermos 
promover as línguas, a única maneira é utiliza-las. Se 

nós nos prontificarmos em utilizar estas línguas 
vamos fazer um grande trabalho de promoção, um 

grande trabalho de difusão desses línguas porque se 
nós não utilizarmos essas línguas vão ficar línguas 

mortas. Agora, utilizar como? Utilizar onde? Utilizar 
nos sectores mais privilegiados também, por 

exemplo no ensino, na justiça, no comércio, quer 
dizer, em todo sítio onde podemos encontrar muita 

gente. No julgamento por exemplo, há pessoas que 
não entendem bem o português como fazer, podemos 

utilizar a língua com um tradutor, se necessário, se o 
juiz não conhece a língua. O médico também precisa 

de conhecer a língua porque está sempre em contacto 

com a população […] (NTONDO, 2017). 
 

E2 - Bom, o problema das políticas linguísticas 
devem ser vistos de duas formas, a primeira é 

responder a pergunta: existe uma política linguística? 
Sim ou não? A segunda, será que essa política é 

aplicada? Porque os papéis é uma coisa, a realidade é 
uma outra e nessa área Angola fez muito trabalho até 

de 1965 até a morte do presidente Nato, depois tudo 
começou a parar aos poucos e vê-se através da 

designação dessas línguas, no tempo que havia 
mesmo força para essas línguas chamavam-se 

línguas nacionais e pouco a pouco a própria 
designação passou a mudar, línguas locais […] 

(KUKANDA, 2017). 
 

E3 – […] a chegada de Diogo Cão, quando entra em 
contacto pela primeira vez com os povos angolanos, 

naturalmente a foz do rio Záire onde que ele 
encontra na comunidade bakongo e ali começou a 

política colonial de implementação da língua 
portuguesa para todos povos de Angola, isto é, o 

português vem encontrar as línguas desses angolanos 
autóctones e naquele período acontece que para 

implementar de uma forma coerente e inclusive 
obrigatória ou impositiva deveriam os portugueses 



117 

fazer dos angolanos esquecer-se das suas realidades 

para apenas aprender a língua portuguesa, estamos 
aqui a lembrar a ideia dos famosos assimilados, para 

serem tratados como, para terem uma identidade 
portuguesa ou ser considerado como um cidadão 

naquele período era preciso ter as bases da língua 

portuguesa […] (SASSUCO, 2017). 
 

E4 – Bom, o que é evidente é que temos dado 
primazia à língua portuguesa, isso é evidente como 

língua oficial, não existe política dinâmica para a 
promoção das línguas nacionais. […] a morte das 

línguas nacionais já é uma morte programada, 
programada desde a definição da política colonial, a 

política colonial programou a morte das línguas 
nacionais, para essa política as línguas nacionais 

deviam deixar de existir, foi uma programação 
politicamente e um facto, o facto de interditar a sua 

transmissão, o seu ensino era exactamente para 
matá-las. Agora se nós pensarmos que convém mata-

las mesmo podemos continuar a política colonial, 
disfarçando que queremos delas […] manter as 

línguas vivas através de um trabalho e através da sua 
transmissão, seja em família, seja na sociedade, seja 

na escola (NFUWA, 2017). 

Sobre o estatuto 

das línguas 

nacionais 

E1 – Não existe um estatuto que define as funções e 
o domínio das línguas nacionais, não existe. A única 

língua que tem estatuto é a língua portuguesa. As 
línguas nacionais qual é o estatuto? Uma coisa é 

importante que, hoje em dia, quer a Lei de base do 
ensino, quer na Lei constitucional a referência sobre 

as línguas nacionais, mas agora, o estatuto que 
define as funções, que define os domínios da sua 

utilização não existe. Implicitamente fala-se de um 
estatuto, quer dizer, nós aqui, quando vamos à justiça 

e não sabe falar o português não vão te permitir 
porque não existe um estatuto que define a utilização 

das línguas nacionais (NTONDO,2017). 
 

E2 – É mesmo um problema porque o texto já está 
na Assembleia, em, estatuto das línguas nacionais, 

alguns senhores que defendem que não precisamos 
disto e o texto já deu tantas voltas mas o que é 

curioso nunca chamaram alguém da especialidade, 
há tantos linguistas aqui para ir explicar o conteúdo 
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daquele documento, penso que até foi feito na minha 

altura quando estava ainda Director do Instituto de 
Línguas Nacionais, Antes de ir no CICIBA mas está 

ainda lá porque há resistência, há pessoas que não 
querem que estas línguas tenham um estatuto. A 

única língua que tem estatuto aqui é a língua 

portuguesa porque está na constituição […] Nós não 
podemos, de forma indirecta estamos a silenciar as 

línguas e é a língua da maioria e não da minoria 
(KUKANDA, 2017). 

 
E3 – […] Vejamos, o estatuto quem deveria 

eventualmente definir é o Estado angolano, o Estado 
angolano na sua governação, sobretudo, a 

responsabilidade é imputada ao poder legislativo. 
Por que que digo isso? Falta-nos as leis, elas mesmas 

que definem, não digo assim como estatuto mas a 
funcionalidade da importância destas línguas no país. 

[…] a definição do estatuto dessas línguas está presa 
em função de tendências políticas, não de tendências 

políticas no país mas de tendência individuais das 
representatividades políticas no nosso governo que 

não querem ver estas línguas a evoluírem ao lado da 
língua portuguesa, pois que as mesmas 

individualidades se calhar não se identificam com a 
matriz das línguas nacionais como as suas 

identidades […] (SASSUCO, 2017). 
 

E4 - O estatuto existe, mas ainda não foi aprovado 
por completo pelo parlamento. O estatuto existe, já 

foi discutido em plenária, acho que sabe, né, só falta 
agora a conclusão desse processo (NFUWA, 2017). 

Sobre a 

implementação do 

ensino bilíngue em 

Angola 

E1 - Em função do funcionamento da língua 

portuguesa é importante que se pense já no ensino 
bilingue. Não podemos dizer que todo o mundo tem 

como língua materna as línguas nacionais, mas 
também tem uma boa parte que tem como língua 

materna a língua portuguesa […] é importante que se 
crie condições para a introdução do ensino bilingue, 

começariam pelas línguas nacionais e 
paulatinamente introduziriam a língua portuguesa 

para no fim continuar com a língua portuguesa, pois 
que esse já é um factor importante que levaria a 

introdução do ensino bilingue […] (NTONDO, 
2017). 
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E2 – Muito, muito, muito. Veja lá, vou dar um 
exemplo, no tempo colonial os missionários 

protestantes nas escolas começaram a ensinar o 
ensino primário com a língua da terra. A geração do 

Tchipilica e outros, Padre Kanjimbu aprenderam, 

quer dizer que os primeiros passos na escola em 
língua Umbundu, agora é melhor ouvir falar o 

Tchipilica o Umbundu até os que falam o Umbundu 
ficam com vergonha mas também fala o português é 

o verdadeiro português, não o “pretuguês” porque 
tiveram base na língua Umbundu da mesma coisa 

como outros, muitos que aprenderam. Na zona 
kikongo há pessoas que aprenderam em escolas 

missionárias, o primeiro ano em kikongo, o segundo 
em kikongo, terceiro é kikongo, quarto kikongo, o 

quinto começaram a fazer a transição e são pessoas 
que dominam perfeitamente, que sabe onde começa 

o kikongo e onde pára o kikongo e onde começa o 
português e onde pára o português. O Ruanda tem 

este sistema, todo o primeiro ano do primário o 
ensino está em Ruanda mas o francês não sei se 

agora mudaram para o inglês está como cadeira. Do 
primeiro ao quinto, no sexto eles fazem a inversão 

para o francês porque as pessoas já têm um certo 
domínio da base que Cunharamer. Agora pode-se 

entrar agora em francês (KUKANDA, 2017). 
 

E3 – […] o povo para se desenvolver precisa as 
informações cabais na sua própria realidade da 

língua. Isso quer dizer, ou implica nós em Angola, 
mesmo no plano pedagógico as nossas línguas 

enquanto línguas maternas dessas populações. 
Mesmo o nosso ensino necessita primeiro, nesses 

primeiros anos de escolarização as crianças aprender 

nas suas línguas materna porque não haverá a troca 
do crivo psíquico, linguisticamente falando, na 

compreensão das matérias. A língua é fundamental, a 
sua identidade pedagógica será conservada e depois 

com o tempo, quando nós já pensarmos que a criança 
já tem o nível de raciocínio norma e completo que se 

pode exactamente juntar e misturar as divergências 
linguísticas. […] Angola tem uma configuração 

linguística natural baseada nos seus grupos étnicos, 
Angola está dividida em partes, linguisticamente 
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falando, do norte para o centro, por exemplo, temos 

o grupo etnolinguístico bakongo, a língua é o 
kikongo, essas família temos muitas famílias cujo a 

língua materna é o kikongo, então toda essa região 
em termos do ensino a língua e o kikongo porque é a 

língua que vai primeiro socializar a criança na 

sociedade como também a mesma língua que poderá 
encontrar no sistema de ensino numa primeira fase. 

O leste é a mesma coisa, temos todo um leste do 
norte para o sul, temos a língua franca que é o 

Cokwe, por exemplo, para os cokwe, os luvale, os 
ndembu, os minungos e assim como os Ganguelas e 

os outros encontram-se dentro dessa comunidade, a 
língua franca, nenhum dentre eles não sabe falar o 

cokwe, o cokwe passa a ser uma língua de 
escolarização nessa região toda. No centro temos a 

região Ambundu em que a língua será o Kimbundu, 
a sul do planalto central temos os ovimbundu a 

língua vai ser o Umbundu, mais ao sul temos os 
vakwayama como os vahelelo, todos eles se 

reconhecem nesses língua, implementamos uma 
dessas línguas no ensino para a aprendizagem dessas 

populações todas porque são as línguas maternas 
dessa população toda. (SASSUCO, 2017). 

 
E4 - É um trabalho muito amplo, e um trabalho que 

exige adesão das políticas públicas, da gestão 
pública porque é um projecto muito amplo e 

sobretudo muita gente não pode acreditar que isso 
seja possível, pouca gente pensa que as línguas só 

são línguas nacionais mais nada. As línguas 
nacionais são veículos da cultura, de identidade, mas 

não é o único factor importante, a questão é de 
mantê-las vivas. […] E como manter viva uma 

língua que não se fala oficialmente, uma língua que 

não se ensina? Para mim, o ponto mais alto é que as 
línguas sejam ensinadas não só como disciplina, 

sejam ensinadas como meio de transmissão de 
conhecimento, esse é o ponto mais alto, mas isso não 

quer dizer que nós tenhamos essa preocupação de 
fazer as coisas de formas bruscas, o trabalho é amplo 

porque para se chegar até naquele ponto, há todo um 
instrumento para preparar, todos recursos humanos 

em termos de docência, toda dinâmica em termos de 
produção de material, temos esses problemas todos 
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que deverão ser ultrapassados. […]  (NFUWA, 

2017). 

O projecto de 

ensino bilingue em 

Angola e sua 

exequibilidade 

E1 – […] ainda não está a funcionar. Eu acho que 
nós temos que trabalhar muito, trabalhar muito no 

sentido de termos mais quadro nesse sentido e isso 
obrigaria o Ministério a acelerar esse processo de 

ensino das línguas nacionais porque esse processo 
está confinado a algumas escolas e em algumas 

províncias, nem todas as províncias (NTONDO, 
2017). 

 
E2 – Penso que a salvação do ensino aqui deve ser 

essa via. As pessoas ter primeiro uma base que cada 
um de nós ter é que pode servir de sua casa é a 

língua nacional, a língua materna, eles se começar 
por aprender certas coisas nas línguas nacionais vão 

melhor entender o português. […] aprender na língua 
nacional primeiro faz com que esses alunos entram 

numa certa visão, tenham uma certa visão do mundo. 
[…] É que o português aqui mete-se em cima das 

línguas nacionais, as pessoas pensam directamente 
ou indirectamente nas línguas nacionais […] 

(KUKANDA, 2017). 
 

E3 – […] não acho ser executado. Eu não consigo 

ver um projecto que está há mais de quinze anos e 
que nunca está efectivado. Se existe essa efectivação, 

o problema não é apenas da formação dos quadros, 
podemos achar termos os quadros formados nesse 

domínio, os manuais, quem é que elabora os 
manuais? A que nível? Quais são as pessoas 

consultadas para esta realidade? Se é uma pura 
mentira devemos fazer uma fiscalização destes 

domínios todos, de um lado. Do outro, onde é que 
esses livros são elaborados e impressos, por 

exemplo. Estou a falar duma coisa que está por cima 
de quinze anos. Existe uma execução? Eu não sei 

qual é a escola em Angola que tem um projecto de 
ensino das línguas nacionais efectivo (SASSUCO, 

2017).  
 

E4 - Não, claro que não, apenas em algumas escolas 
experimentais, apenas uma experiência piloto, mas 

ninguém sabe se essa experiência vai continuar ou 
vai ser descontinuada. O que é certo é que tem que 
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haver avaliação, o que nunca foi feito, não sabemos 

qual é o resultado desse projecto, temos que avaliar 
para ver se é rentável ou não. Esse programa é como 

qualquer outro tipo de programa governamental, se 
nós implementamos temos que ter o resultado, 

definido os prazos, definido as metas e ver quais são 

os resultados a cada vez atingidos para tal (NFUWA, 
2017). 

Diretrizes para a 

eficácia do ensino 

bilingue 

 
E1 - É preciso saber, porque nós não temos só uma 

língua, temos muitas línguas. A área em que vai 
funcionar o ensino bilingue, que língua é utilizada, 

isso é muito fundamental. Essa língua tem 
ortografia? É preciso saber se essa língua tem 

ortografia, essa língua tem uma literatura? Como é 
que se escrevia? Tem de se definir a língua, depois 

de definir a língua, ver se a língua tem ortografia, se 
não houver ortografia tem que procurar linguistas 

para poder trabalhar sobre essa língua, sobre a 
fonologia dessa língua para se chegar a ortografia, só 

depois podemos pensar a introduzir a língua, a 
primeira língua no ensino […] o ensino 

bilinguebilíngue não se começa directamente com 
duas línguas, tem de começar primeiro com a língua 

que tem maior falantes, que tem como língua 

materna, a língua da área porque nós estamos aqui 
em África nem todo mundo fala português, em 

Angola é um país africano, nem todo mundo fala 
português […] (NTONDO, 2017). 

 
E2 – Os passos já foram dados, o presidente 

Neto no seu discurso de tomada de posse como 
presidente honorário da União dos Escritores 

Angolanos deu os passos, as pessoas não estavam a 
entender. É só ler esse discurso como linguista, essa 

intervenção do presidente Neto para ver as etapas. 
Está no “Ainda o meu sonho”, nesta brochura. O 

Neto está a falar da aglutinação dos nossos dialectos. 
O que significa a aglutinação dos nossos dialectos? 

Escolher em cada grupo etnolinguístico uma língua, 
um dialecto que vai servir de padrão. Esse trabalho 

já foi feito pelo ILN. A produção de gramática já foi 
feita, a produção de léxico por área já foi feita, mas 

não foi publicada, deve estar lá no IL e a última 
etapa que até é a mais difícil é a modernização do 
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léxico (KUKANDA, 2017). 

 
E3 - Eu penso que é tudo um projecto, primeiro que 

passe pelos profissionais na matéria em estudar essa 
viabilidade. Falta nesses projectos todos a 

colaboração dos quadros e das academias. Portanto, 

para melhor dizer, é todo um projecto colectivo, 
devemos ter profissionais em pedagogia, psicologia, 

em linguística, profissionais nisso e naquilo, etc., 
para analisarmos não só os programas, os próprios 

conteúdos que devem ser dados a eles, em que 
modelo da língua, em que etapa da idade que a 

língua A deve ser inserida para dar o que, para o que 
e como que será este indivíduo. […] (SASSUCO, 

2017). 
 

E4 – […] dinamizar a investigação nessa área 
porque para nós ensinarmos bem as línguas 

nacionais temos que ter instrumentos, temos que ter 
matéria, temos que ter uma investigação fundamental 

para tal, com esta investigação garantimos o que nós 
queremos, que é fornecer o material para a educação 

para o ensino, as escolas, aos professores avançar no 
caminho de aplicabilidade, dos princípios no ensino 

(NFUWA, 2017). 

Relação entre 

língua e cultura 

E1 – A única maneira que nós podemos dizer para 
promover a nossa cultura, as nossas línguas é utilizá-

las. […] Sei muito bem que existem pessoas que não 
entendem muito bem o português. No litoral temos 

uma influência tremenda da língua portuguesa, mas 
também eles não falam bem o português. O 

português que se fala é o português dialectizado, 
híbrido, onde a sintaxe é aportuguesada, o léxico é 

também aportuguesado, a fonologia também é 
aportuguesada, o som também é aportuguesado 

(NTONDO, 2017). 
 

E2 – Cuidado, as línguas não são os homens que 
fizeram. Segundo a Bíblia, é Deus que esteve na base 

da divisão das línguas, a torre de babel, hem!!! E 
cada língua tem a sua importância. A multiplicidade 

das línguas, eu comparo esta situação com um 
jardim. O que faz o encanto de um jardim? Não é a 

multiplicidade das cores? Então!? Se eu Kukanda 
disser que sou comunista o meu jardim é só 
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vermelho? Não vai ter um encanto de um jardim que 

tem uma variedade de cores de flores, verde aqui, 
amarelo lá, azul lá, etc., e cada língua que se perde 

aqui no mundo perde-se uma forma, uma visão do 
mundo. […] o português faz parte da nossa história, 

mas as nossas línguas são mesmo a nossa identidade 

[…] Voltamos no exemplo de contagem, os alemães 
não dizem vinte e dois, dizem dois e vinte, os 

portugueses vão dizer vinte e dois, o Kimbundu vai 
dizer duas vezes dez mais dois, é uma forma de 

organizar o mundo (KUKANDA, 2017). 
 

E3 – Bom, aprendemos a copiar e a nos conformar 
às realidades europeias ou aos mais conceituados no 

domínio da definição da cultura. Penso eu que a 
cultura é todo um aparato, é toda uma engrenagem 

de conjunto do fazer e do ver, do saber estar como 
também do saber fazer de um determinado povo, isto 

é, o que nós comumente chamamos costume, hábito, 
a culinária, as proibições, os ritos, etc., todo esse 

aparato enquanto inerência dum determinado povo 
passa pela sua manifestação através da sua língua, a 

língua que este povo fala. Nós podemos ou qualquer 
outro povo pode identificar este grupo diferente 

deles através da língua e através da língua vê-se o 
modo de vida desse povo é que nós chamamos 

exactamente a cultura (SASSUCO, 2017). 
 

E4 – […] a língua é elemento essencial de identidade 
cultural, temos que mantê-las vivas e para tal temos 

de fazer o trabalho que o colono não podia fazer, o 
trabalho para mantê-las vivas (NFUWA, 2017).  

Fonte: elaborado pelo autor.   
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Quadro 7 - Síntese de entrevista dos professores 

Aspecto de 

análise 

UNIDADE DE ENUNCIAÇÃO POR ENTREVISTADO 

Entrevistas – Professores da Escola Primária do Nguvu e 

da Kizanga 

Bilinguismo 

EN: É necessário, às vezes, o professor quando está a 

leccionar as suas aulas usar um mecanismo mais ou o método 
mais simples ou podemos usar mesmo o Kimbundu. 

Normalmente como é a nossa cultura angolana podemos usar 
para fazer normalmente entender a comunicação do aluno. 

Há momento às vezes tenho falado um pouco o Kimbundu 
perguntar como é Mwazekele?! Às vezes é uma coisa que 

estou a explicar, se for difícil às vezes uso mesmo um termo 
assim, não uso em qualquer momento, mas às vezes há 

momento que vou usar esse termo para poder facilitar o 
aluno. Talvez estou a usar a língua portuguesa, ele não está a 

entender nada, uso e não está a interpretar, então uso um 
mecanismo para poder enquadrar melhor o aluno. Ao usar 

este mecanismo o aluno entende, o aluno às vezes chega ao 
consenso, entende. É importante a inserção do kimbundu no 

processo de ensino e aprendizagem, é importante. Só ensinar 
no português muitos alunos desistem, vão e não voltam mais, 

e quando vejo o pai diz a criança ir a lavra para ajudar no 

campo porque a escola não dá nada para eles, quase a sala 
fica mesmo vazia porque iniciam muito, mas terminam só 

um bucado. 
 

EK: Por mim devíamos inserir as línguas nacionais no 
sistema de ensino porque é importante sendo que nós 

vivemos com as nossas avós em casa e quando um neto não 
conhece a língua Kimbundu fica complicado entrar em 

contacto com a própria avó que estaria em casa. O ensino do 
Kimbundu valorizaria a nossa cultura, a nossa identidade 

porque nós temos o Kimbundu como a língua materna, então, 
se é língua materna também os nossos filhos têm de aprender 

a nossa língua materna porque em muitos municípios já se 
faz sentir este tipo de estudo, dão valor na língua materna, 

porque nós às vezes pela rua de passagem nós vemos alguém 
a conversar no seu dialecto e a pessoa que não sabe 

conversar, que não entende só fica a olhar e a se preocupar se 
o que que estão a falar mas a pessoa que entende e que fala 

deve responder o que eles estão a conversar. 

Fuga da 

escola 

EK: Muitas crianças não aparecem às aulas porque vão no 
mato, os pais dizem que “eu estou no mato a criança também 

não tem ninguém que fica com a criança aqui na cidade, é 
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obrigado a levar também criança no mato”, fica com ele lá no 

mato, ou às vezes mesmo é mentira, os pais mesmo não têm 
aquela paciência de meter crianças na escola, lhes mete tarde.  

 
EN: Muitas crianças aqui não estuda porque vão na lavra 

com os pais para ajudar. Outras crianças não gostam da 

escola e quando lhes fala para vir eles falam que não querem 
porque não ensinam nada, alguns até ficam bem no arredor 

da escola com seus irmãos no colo, ficam a cuidar os irmãos. 
Muitos venham estudar e depois no meio do ano desaparece 

e não vem mais é que fez a escola estar assim vazio. Muitos 
memo fogem, vão embora sem fala nada no professor.  

Fonte: elaborado pelo autor.   
 

Quadro 8 Síntese das entrevistas dos encarregados de educação 

 

Aspecto 

de 

análise 

UNIDADE DE ENUNCIAÇÃO POR ENTREVISTADO 

Entrevista com os encarregados de educação das escolas do 

Nguvu e da  Kizanga 

Ensino 

bilíngue 

EDN: […] os colono é mau, é mau memo e nós ficou com essa 
curtura de falar a gente que tem de falar o português, se não sabe 

não pode ir na cidade porque as pessoas te olha na cara como se 
cagou. Isso assim tá bom? Então, ainda bem que vucê apareceu 

para levar este recado, nós tem de falar nossa língua, nossos 
filhos, nossas netos para aprender respeitar os outro, para guardar 

nosso ensinamento. Se hoje trazer uma escola aqui com o nosso 
Kimbundu as criança todos vai ir na escola. Eles no anda ir lá, 

eles precisa aprender nossa curtura na escola, nossa língua, nosso 
falar. Pra que nos abriga falar língua do outro? Muitos jovem no 

fala nossa língua, assim tá bom? Ficam bandido, fala que mamã 
tem que falar português. Isso é abuso grande, esses homem estão 

a matar nossos filho, a fazer ele pensar que nossa língua não tem 
nada, não dá pra nada. Até quando? Menino, leva esse recado, 

nós precisa escola que ensina nossa língua e nossa cultura, nossas 
hábitos. Se nós morre quem vai guardar nossa curtura, quem? 

Isso não se faz, nós morre e nos mata também a língua? 

Katékutenewe!! Até não se compreende.  
 

EDK: Os nossos filhos devem ter o ensino em Kimbundu, desde 
mesmo a primeira classe até em diante, assim se valoriza a nossa 

língua, nossa cultura que está se esquecer por causa desse 
português que os colono nos deixou. Nós tem que sabe que nossa 

língua é nossa cultura e nossa identidade. Neto, memo nos 
atender podia ser mbora com nossa língua mas como não se fala 
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nesses lugares samos obrigado a falar português, não temos outro 

saída, a solução é falar português para no morrer. O Kimbundu é 
nosso língua que nós aprendeu desde que a gente nasceu, os 

nossos filhos deviam também aprender na escola, mas 
infelizmente não temo e assim nossas tradições começa 

desaparecer. Sempre eu lhes mostra, mostra nos filhos e netos 

que falar o Kimbundu é importante e devemos segurar com duas 
mãos. Fala com eles também em provérbio porque eu aprendeu 

com meus pais “Dibulukungilongendenge, 
ndakatundakanhandenge” Tradução: O coelho, o veado estava 

esperto e os coelhos também ficaram sem filhos, e quando um 
passou a cantar disse que a situação era a mesma. 

Fonte: elaborado pelo autor.   
 

Quadro 9 - Síntese da entrevista com o coordenador Técnico do IEL- INIDE 

Aspecto 

de 

análise 

Tópic

o 

catego

rial 

UNIDADE DE ENUNCIAÇÃO POR 

ENTREVISTADO
25

 

Entrevista – Senhor António Chamuhongo - INIDE 

Ensino 

bilingue 

Motiv

ações 

Ensino bilingue - O IEL-Angola não se considera 
Projecto de ensino bilingue como tal, mas sim um 

projecto  preparatório para um futuro ensino bilingue. 
Nesta fase do projecto e segundo a Lei 13/2001 visou 

inserir no ensino e aprendizagem as línguas: Cokwe, 
Kikongo, Kimbundu, Ngangela, Olunyaneka, 

Oshiwambo e Umbundu no Ensino Geral, tendo 
começado pelo Ensino Primário como mais uma 

disciplina acrescentada às que já existem no Plano de 
Estudos especificamente na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Classes.  

As motivações são várias, das quais podemos citar: (i) A 
passagem de um ensino colonial para o ensino actual 

primeiro na República Popular de Angola depois na 
República de Angola; (ii) As elevadas taxas de 

reprovações nas disciplinas de Língua Portuguesa e de 
Matemática; (iii) As elevadas taxas de abandono escolar 

de rapazes e raparigas […] 

Da visão 

Ensin

o 
biling

ue 

É um ensino disponível em duas línguas em simultâneo 
dispensado por profissionais que dominam duas línguas 

oficializadas, usando meios de ensino escritos nas duas 
línguas, com conteúdos iguais que se usam sem o 

predomínio de uma língua sobre a outra. Hoje se procura 

                                                        
25 Por alegação de falta de disponibilidade do entrevistado, tivemos de enviar as 

questões por email para que este respondesse.  
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manter as línguas em pé de igualdade buscando 

desenvolver as línguas nacionais, associando a Cultura a 
identidade dos falantes; ou seja, o falante deverá manter 

a língua nacional na oralidade e na escrita, como deve 
aprender e manter o Português na oralidade e na escrita 

[…] O objectivo social e da educação nesse projecto de 

educação bilíngue em Angola é a pluralidade e o 
enriquecimento linguístico […] A ideia principal é 

promover o bilinguismo e o alfabetização na Língua 
Nacional e na Língua Portuguesa primeiro e assim 

como, mais tarde, em uma língua estrangeira. 

Do 

modelo 

Adoçã

o 

Em Angola todas as matérias são ensinadas em língua 

portuguesa até agora. Houve uma fase experimental do 
ensino de sete línguas de Angola. Em cada região 

ensina-se a língua local como disciplina curricular com 
meios de ensino feitos para a 1ª, 2ª e 3ª Classes. Na 1ª 

Classe há duas aulas de 90 e uma de 45 minutos em 
língua de Angola por semana, nas seguintes línguas e 

regiões linguísticas: Cokwe - Português: Lunda-Sul, 
Lunda-Norte, Moxico; Kikongo - Português: Zaire e 

Uige; Kimbundu – Português: Bengo, Cuanza-Norte, 
Luanda, Malanje; Ngangela – Português: Cuando-

Cubango; Olunyaneka-Português – Huila e Namibe; 
Oshiwambo – Português: Cunene; Umbundu-Português: 

Bié, Benguela e Huambo. 

Funcion

alidade 

Siste
ma 

biling
ue 

A criança aprende a língua de Angola inserida no 
ensino, na região onde vive. Na 1ª classe tem 24 tempos 

lectivos por semana, dos quais 5 são de Línguas de 
Angola. Os 5 tempos são divididos em duas aulas de 90 

e uma de 45 minutos, em um total de sete disciplinas. 
Conforme o  – Plano de Estudo do Ensino Primário da 

fase de experimentação do ensino das línguas de Angola 
2007-2010, ainda em vigor.  […] Na província do 

Cunene, por exemplo, existem pais que enviam os filho 
à República vizinha da Namíbia só porque aí aprende-se 

de igual modo o Oshiwambo para além do Inglês.   
Para muitas crianças angolanas, sobretudo no meio rural, 

a língua de Angola é a sua língua materna. Nas cidades a 
língua de Angola é geralmente uma língua segunda pelo 

que recomenda-se sempre introduzi-la com naturalidade 
e sem pressão, observando o interesse da criança, 

respeitando o seu tempo de aprendizagem e o seu nível 
de desenvolvimento na língua de Angola. 

Para além do livro do aluno, um conjunto de dez livros 
de histórias desperta a curiosidade e a agudeza para o 
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conto, reforça a aprendizagem da leitura mediante a sua 

leitura conjunta pelo professor no começar juntos; a sua 
leitura individual ou em trabalho de grupo no canto de 

leitura. Os cartazes de conversação sobre o campo, a 
cidade, a escola e o bairro lançam o debate mediante a 

sua observação, questionamento do professor e 

descoberta de frases-chaves pelos alunos; os sons a 
estudar devidamente registados nos cartazes fonéticos 

ajudam a concretizar o ensino-aprendizagem dos sons 
das palavras dissecadas das frases-chaves. 

 

Nº 

Disciplinas 

              
Classes 

Horário Semanal 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

01 
Língua 

Nacional 
5 5 5 5 3 3 

02 
Língua 

Portuguesa 
4 4 4 4 5 5 

03 Matemática 7 7 7 7 6 6 

04 
Estudo do 

Meio 
3 3 3 3   

05 
Ciências da 
Natureza 

    4 4 

06 História     2 2 

07 Geografia     2 2 

08 
Educação 

Moral e cívica 
    2 2 

09 

Educação 

Manual e 
Plástica 

2 2 2 2 2 2 

10 
Educação 
Musical 

1 1 1 1 1 1 

11 
Educação 

Física 
2 2 2 2 2 2 

 Total 11 24 24 24 24 29 29 
 

Expansã

o 

Ensin
o 

biling
ue 

Na fase se experimentação foram projectadas  21 
escolas, sendo 3 Escolas das quais uma rural, uma peri 

urbana e uma urbana por região linguística e por  língua 
a inserir no ensino. O número inicial de alunos seria 

acompanhado nas classes seguintes para ver como se 
comportaria em termos de reprovações e desistência às 

aulas, conforme o quadro seguinte: 
N

º 
Línguas 

Zona de 

experime

Nº 

Esc

Nº 

Profes

Nº 

alu
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ntação olas sores nos 

0

1 
Cokwe 

Tchocu

e 

Lunda-

Sul – 

Cidade 

de 

Saurimo 

 15 750 

0

2 

Kikong

o 

Quicon

go 

Mbaa 

Kongo 
3 15 750 

0

3 

Kimbun

du 

Quimbu

ndo 

Cuanza 

Norte 
3 15 750 

0

4 

Ngangel

a 

Ngangu

ela 

Cuando-

Cubango

- Cidade 

de 

Menong

ue 

3 15 750 

0
5 

Oluny
aneka 

Olunh
aneca 

Huila- 

Cidade 
de 

Lubango 

3 15 
75
0 

0

6 

Oshiwa

mbo 

Oxiuam

bo 

Cunene – 

Cidade 

de 

Ondjiva 

3 15 750 

0

7 

Umbun

du 

Umbun

do 

Huambo 

– Cidade 

do 

Huambo 

3 15 750 

    21 105 
5.2

50 

Desde 2012 aos dias actuais que o número vem 
aumentando com a entrada de mais províncias na 

inserção das línguas de Angola no ensino. A falta de 
comunicação tem dificultado a actualização da base de 

dados embora saibamos que há províncias que até agora 
não iniciaram o ensino das línguas de Angola mesmo 

tendo formadores e meios de ensino para a 1ª Classe. 
 

Material 

didático 
Uso 

Nº Titulo 
1ª 

Classe 
2ª 

Classe 
3ª 

Classe 

01 Manual do aluno √ √ √ 

02 
Manual do 
Professor 

√ √ √ 

03 
10 Livros de 

leitura (estórias) 
√ “ “ 

04 
Formulado de 
Frases do aluno 

√ “ “ 

05 Formulador de √ “ “ 
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frae do 

profesor 

06 Cartazes fónico √ “ “ 

0

7 

Cartazes de 

conversação 
√ “ “ 

0

8 

Base do 

formulador de 
frases do aluno 

√ “     “ 

09 

Base do 
formulador de 

frases do 

professor 

√ “ “ 

10 
Manual do 

Formador 
   

11 

Guião 

Simplificado para 
o Curso IEL 

   

Os meios de ensino da 2ª e 3ª Classe foram 
editados experimentados e corrigidos mas não foram 

adquiridos nem estão em uso nas escolas angolanas. 

Resultad

os 

Avalia
ção do 

projec
to 

Foi feito um relatório de avaliação da fase de 
experimentação do ensino das línguas de Angola na 1ª 

Classe que visou aferir a qualidade do projecto e a 
receptividade dos utentes nomeadamente: Alunos e 

professores inseridos e não inseridos no projecto; 
Encarregados de Educação inseridos e não inseridos no 

projecto; Autoridades governamentais; Autoridades 
tradicionais. Foi unânime a ideia de ver o ensino das 

línguas de Angola nas escolas angolanas, a maioria foi 
de opinião que era urgente a inserção das línguas de 

Angola no ensino. Quanto a aprendizagem foi mais 
acentuada no meio rural em detrimento do meio urbano 

onde o português lidera como língua mais usada ainda 
assim as crianças mostram-se bastante motivadas na 

aprendizagem das línguas de Angola. As autoridades 
tradicionais com destaque para as de Cunene 

congratularam-se com a iniciativa pois acham que estará 
no fim o período que enviavam seus filhos à República 

vizinha da Namíbia como forma de continuarem a 
aprendizagem de Oshiwambo. 

Dificuld

ades 

Expan
são do 

ensino 

Há um deficiente financiamento aos projectos de uso das 

línguas de Angola quer em moeda nacional ou em 
moeda estrangeira, seja na educação como em outras 

áreas que exigem o seu uso. (i) Falta de inserção da 
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disciplina nos currículos oficiais; (ii) Falta de meios de 

ensino diversificados por classes e níveis de ensino; (ii) 
Falta de formação de professores nas escolas regulares e 

em seminários de curta duração; (iii) Falta de estudos 
científicos direccionados a resolução de problemas 

gerais e específicos do uso das línguas de Angola; (iv) 

Há um fraco apoio político ao desenvolvimento das 
línguas de Angola a todos os níveis tendo em conta que 

há dirigentes que dizem “não ao ensino das línguas de 
Angola na província em que governam” e o projecto não 

avança temos como exemplos o Bengo, no Uige e a 
Lunda- Norte .Continua a estigmatização de quem usa e 

se dedica ao desenvolvimento das línguas de Angola a 
título de exemplo em Moxico os professores formados 

para 2017 até Outubro não receberam os meios de 
ensino de Cokwe mas receberam os de língua 

portuguesa. 

Parceria

s 

Institu

ições 

Por natureza o INIDE é um parceiro natural de todas as 

instituições mencionada tendo em conta que, como 
órgão de apoio  ao MED usa os resultados dos estudos 

realizados pelo LNL e o ILN do Ministério da Cultura, 
refiro-me a Resolução 3/87 de 23 de Maio que aprova a 

título experimental os alfabetos de seis línguas nacionais 
para inseri-las no sistema de ensino geral. Não há 

nenhum documento de parceria assinado com as 

instituições mencionadas mas por natureza sempre que 
tiver um projecto para a resolução de algum problema 

estabelece uma parceria temporária até a resolução do 
problema.  

Quando o INIDE editou os meios de ensino para as sete 
línguas de Angola com base na Resolução 3/87 recorreu 

a participação de técnicos da: Faculdade de Letras; 
Faculdade de Ciências Sociais; Ministério da Cultura 

com o ILN; Ministério da Comunicação Social com a 
RNA e TPA; Ministério de Ciência e Tecnologia; 

Ministério do Ensino Superior por intermédio da 
participação do Es Ministro Dr. Adão do Nascimento 

que apadrinhou o projecto mormente na formalização da 
parceria com a MML e a PEARSON; 

Durante a passagem do projecto para a fase provincial 
foram envolvidos os Magistérios Primários com a sua 

participação na acção de Formação de formadores 
realizada pelas equipas do INIDE e da PEARSON. Hoje 

há muitas escolas de Formação de professores que 
trabalham na formação de professores que levam já 
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conhecimentos de uma língua de Angola e a sua 

metodologia de ensino em Luanda, no Bengo, no 
Huambo, Cuanza-Norte só para citar essas como 

exemplo. 

Língua e 

cultura 

Relaçã
o 

A língua falada, escrita, lida ou cantada é a principal 
responsável pela veiculação da cultura. A cultura está 

sintetizada dentro da língua, por isso, parte da cultura 
angolana originariamente africana está por ser 

investigada, desenvolvida, ensinada e aprendida, o que 
só será feito de forma mais completa quando as línguas 

de Angola forem inseridas no ensino e aprendidas desde 
a Educação Pré-escolar ao Ensino Superior com todos os 

apetrechos necessários para seu um ensino e 
aprendizagem completos. Não há cultura sem língua 

como não há língua sem cultura.  
Há que diga que da cultura nasce a língua, e da língua 

nasce a cultura. É uma relação de interdependência que 
nunca acaba. A língua é a forma do pensamento e do 

nosso jeito de perceber a palavra nascem reacções, e são 
novas palavras, que fazem nova cultura. Um povo é o 

aspecto e a forma da língua que ele fala. O angolano é o 
aspecto do Cokwe, kikongo, Ngangela, Olunyaneka, 

Oshiwambo, Português, Umbundu etc.  

Fonte: elaborado pelo autor.   
 

3.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A heterogeneidade linguística e cultural de Angola tem 

influenciado a adoção de políticas educativas através do projeto que visa 

inserir as línguas nacionais no sistema de “ensino bilíngue”. Essa 

política é motivada, por exemplo, pelo número massivo de crianças a 

abandonar a escola, pelo suposto fraco desempenho delas, bem como 

pelo excesso de reprovações. Consideramos que tais aspectos não são 

problemas em si, mas sinalizam para relações de poder que não 

reconhecem e dignificam a diversidade linguística, discursiva e cultural 

de Angola. Conforme vimos, para lidar com tais questões, existe em 

Angola um projeto de ensino bilíngue que visa operar como um novo 

desafio para o ensino inclusivo, buscando lecionar como disciplinas as 

línguas nacionais entre a primeira classe e terceira em algumas 

províncias e escolas. Na quinta classe essas línguas nacionais são 

excluídas, permanecendo somente o português, o que sinaliza para um 

projeto bilíngue de subtração e substituição das línguas.  
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Com base no acima aludido, levantamos a seguinte questão: em 

que medida as políticas educativas respondem às necessidades dos 

falantes das línguas nacionais angolanas? Para responder essa questão, 

retomamos nossos objetivos da pesquisa, que visaram: (i) compreender 

as políticas linguísticas de Estado em situações de diversidade 

linguística e cultural para o contexto educacional; (ii) verificar as 

realidades sociolinguísticas, sua implicação para o aproveitamento dos 

alunos em dois contextos de diversidade linguística, urbano e rural; (iii) 

refletir sobre o modelo do projeto de ensino bilíngue implementado pelo 

Ministério da Educação de Angola, a partir de dois estudos de caso e da 

entrevista com pesquisadores e agentes políticos; (iv) propor orientações 

que fossem pertinentes para se pensar uma proposta de ensino bilíngue 

no contexto rural. Tais objetivos serão retomados a seguir, a partir de 

uma discussão sobre as categorias projeto de ensino bilíngue, 

conceituação de língua, ensino-aprendizagem, línguas nacionais e seus 
estereótipos. 

i) Sobre o primeiro objetivo, que consiste em compreender as 

políticas linguísticas de Estado em situação de diversidade linguística e 

cultural para o contexto educacional, julgamos importante resgatar o 

conceito de políticas linguísticas com fins de se obter uma concepção 

sobre o papel da língua portuguesa, a importância das línguas nacionais 

e os estereótipos envolvidos nas línguas nacionais.  

Para melhor explicitar os resultados obtidos do questionário dos 

professores, apresentamos abaixo o bloco de perguntas e o gráfico 

“língua e comunicação” que ilustram as suas respostas. 

No bloco relacionado à “língua e comunicação” foram 

equacionadas 4 questões: (1) Em que língua melhor se comunica? (2) 

Fala alguma língua angolana? (3) Que língua de Angola fala? e (4) 

Tem tido alunos que falam melhor a língua angolana do que o 
português? Os gráficos estão descritos em escala 0-4 que corresponde 

ao número de entrevistados por cada escola e deve ser lido na 

horizontal, da esquerda para a direita e a cor azul indica as opiniões dos 

professores da Escola do Nguvu e a cor verde ilustra as opiniões dos 

professores da Escola da Kizanga.  
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Gráfico 3 - Língua e comunicação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sobre a primeira pergunta do bloco, que visava saber em que 

língua melhor se comunicam, foram utilizadas duas opções: língua 

portuguesa e língua nacional. O item língua portuguesa foi somente a 

resposta dos professores da escola da Kizanga, obtendo uma escala 4 do 

gráfico. Já os professores da Escola do Nguvu foram unânimes com 

escala 4 do gráfico ao indicarem a variável língua nacional. 

Evidenciamos um uso inversamente proporcional das línguas nas 

escolas urbana e rural: enquanto no contexto urbano se verifica a 

preponderância do português, na escola rural a língua angolana é mais 

falada pelos professores, o que reforça a relação entre urbanidade-língua  

portuguesa e ruralidade-língua angolana. Se, por um lado, tal dado 

revela a importância do ensino bilíngue, por outro lado, pode ajudar a 

reforçar estereótipos que vinculam a ruralidade, escolas precárias e 

língua angolana. Sobre este assunto, Sitoe (2014) discorda dos 

estereótipos construídos de que o ensino bilíngue é ensino voltado a 

pobres, os residentes em áreas precárias. O autor sustenta que “o uso das 

línguas locais na escola (re)humaniza os seus falantes ao promovê-los de 

cães para seres humanos” (SITOE, 2014, p. 63).  
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No que diz respeito à segunda pergunta que pretendia saber se os 

professores falavam alguma língua local, oferecemos as seguintes 

opções de resposta: falo bem, fala muito bem e não falo. Obtivemos a 

seguinte descrição do gráfico:  

Apresentando escala 4, os professores da escola do Nguvu 

afirmam falar bem a língua angolana. Os professores da escola da 

Kizanga apresentaram uma escala 3 para essa questão. Quanto à opção 

falo muito bem, somente os professores da escola da Kizanga tiveram 

esta opinião com uma escala. A variável não, não obteve resposta a 

respeito.   

Para a terceira pergunta que tratava da língua angolana que 

falam, inserimos as opções Kikongo, Kimbundu, Umbundu e Outra. Os 

professores de Escola Nguvu apresentaram escala 4 para o Kimbundu. 

Os professores da Escola da Kizanga apresentaram escala 3 para essa 

língua e escala 1 para a língua Kikongo.  

Na pergunta número quatro, que tencionava saber se os 
professores têm tido alunos que falam melhor a língua angolana do que 

o português, recorremos às opções +/- 4, +/- 6, +/- 8, +/- 10 e não para 

descrever o intervalo de indivíduos que fazem o uso melhor da língua 

nacional e/ou língua portuguesa. O gráfico descrito abaixo mostra as 

opiniões dos professores da Escola Primária da Kizanga a indicarem 

escala máxima (4) na opção não. Os professores da Escola Primária do 

Nguvu são de opinião que +/-8 locutores falam melhor o Kimbundu do 

que o português, com escala 3 e escala 1 para a opinião +/-10 locutores.   

Segundo o INIDE (2012, p. 7-8) o ensino da língua portuguesa na 

5ª classe tem como finalidade (i) Conhecer as características principais 

da língua como meio de comunicação interpessoal e objeto de estudo; 

(ii) Explicar os métodos de trabalho e de pesquisa, recolha, organização 

dos conteúdos linguísticos e comunicativos programados; (iii) 

Compreender assuntos e temas, palavras e frases leccionados no Ensino 

Primário; (iv) Analisar os procedimentos a utilizar em todas as fases da 

aprendizagem; (v) criar motivação pessoal para prosseguir os estudos. 

Os assuntos desenvolvidos no decorrer das aulas estão enquadrados em: 

1 – Vida comunitária, 2 – As profissões, 3 – Alguns contos, 4 – Poesia e 

5 – O mundo que me rodeia. A escolha destas temáticas em vez de ser 

visto na questão da sua contextualização é encaminhado mais para 

questões de análise do conteúdo versado em leitura e interpretação de 

textos, exploração vocabular, estudo dos elementos gramaticais, tais 

como o sujeito, predicado, substantivo, adjetivo, classes de palavras, 

flexão do gênero, número e pessoa, entre outros elementos gramaticais. 

Os assuntos gramaticais ora levantados são desenvolvidos em sala de 
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aula recorrendo aos manuais, gramáticas e dicionários. A disposição 

desta forma de organização do plano curricular da 5ª classe é o mesmo 

seguido para a 4ª classe.  

Pelo descrito acima percebe-se que o ensino é voltado à língua 

portuguesa e com uma finalidade de desenvolver competências nessa 

língua hegemônica uma vez que a nem os temas descritos integra as 

aulas. Durante a nossa frequência nas escolas, em estudos observamos 

que o ensino está voltado para as regras gramaticais, possibilitando 

divulgar e promover os elementos sociolinguísticos e socioculturais da 

língua portuguesa. A realidade escolar a que foram alvos de estudo tem 

o ensino voltado à língua portuguesa, embora a Escola do Nguvu recorra 

a língua Kimbundu para esclarecer dúvidas dos alunos sem autorização 

por parte do Ministério da Educação. Em todo caso, o ensino 

monolíngue pode ser um dos influenciadores dos resultados altos de 

reprovações escolar.  

De forma sintética, os objetivos traçados para o programa 

curricular visa promover a língua portuguesa excluindo os falantes da 

língua Kimbundu. Por esta razão, os professores da Escola Primária do 

Nguvu alegam existir em média cerca de oito locutores que falam 

melhor a língua Kimbundu do que a língua portuguesa. Para os 

professores da Escola Primária da Kizanga não há alunos que falam 

melhor as línguas nacionais do que a língua portuguesa. Assim, atesta 

Cooper (1989 apud SEVERO, 2013, p. 451) que: 

 
A política linguística é constituída, de forma 
geral, por dois eixos interligados: política 

linguística e planejamento linguístico. O primeiro 
eixo tem tradicionalmente se voltado para uma 

prática de carácter estatal-legislativo, debruçando-
se, por exemplo, sobre a oficialização de línguas, 

a escolha de alfabeto para a representação gráfica 
de uma língua, e a hierarquização formal das 

línguas (línguas de trabalho, oficial, nacionais, por 
exemplo) entre outros. O segundo eixo tem focado 

a implementação das decisões sobre a língua 
através de estratégias (políticas), como as políticas 

educacionais, com vista a influenciar o 
comportamento dos sujeitos em relação à 

aquisição e uso dos códigos linguísticos. 

 

Em Angola, conforme notamos em algumas entrevistas, o cenário 

político desde o colonialismo até o pós-independência adotou uma 
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postura que tinha como finalidade legitimar a língua portuguesa. Esse 

fato foi confirmado por meio de política linguística oficial dada pela 

Constituição da República de Angola (CRA, 2010), nos seus variados 

artigos e incisos (ver p. 33)
26

. Ora, conforme vimos, a CRA revela uma 

política linguística despreocupada com a preservação e utilização 

concreta das línguas nacionais o que, em certa medida, ajuda a anular a 

identidade cultural dos povos, que envolvem hábitos, rituais, costumes, 

crenças, religião, valores etc. Percebemos nas entrevistas uma crítica à 

política linguística estatal, que, embora tenha sido bem-intencionada em 

relação ao respeito à diversidade linguística angolana na época de 

Agostinho Neto, foi perdendo seu interesse por essas línguas, conforme 

se percebe pela fala de um encarregado de educação da Escola Primária 

da Kizanga:  

 
Nós tem que sabe que nossa língua é nossa cultura 
e nossa identidade. Neto, memo nos atender podia 

ser mbora com nossa língua mas como não se fala 
nesses lugares samos obrigado a falar português, 

não temos outro saída, a solução é falar português 

                                                        
26

 Artigo 19º (Língua) 1 – A língua oficial da República de Angola é o 

português; 2 – O Estado valoriza e promove o estudo, o ensino e a utilização 

das demais línguas de Angola, bem como das principais línguas de 

comunicação internacional. Artigo 21º Reservado as tarefas fundamentais do 

Estado:f) – promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os 
cuidados primários de saúde; h) – promover a igualdade de direitos e de 

oportunidades entre os angolanos, sem preconceitos de origem, raça, filhação 
partidária, sexo, cor, idade, e quaisquer outra forma de discriminação; n) – 

proteger, valorizar e dignificar as línguas angolanas de origem africana, 
como património cultural, e promover o seu desenvolvimento, como línguas de 

identidade nacional e de comunicação. Artigo 23º (Princípio de igualdade) 1 – 
Todos são iguais perante a Constituição e a lei; 2 – Ninguém pode ser 

prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer 
dever em razão de sua ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, 

local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, 
grau de instrução, condição económica ou social ou profissão. Artigo 26º 

(Âmbito dos direitos fundamentais) 2 – Os preceitos constitucionais e legais 
relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de 

harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Carta 
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e os tratados internacionais sobre 

a matéria, ratificados pela República de Angola. Artigo 31º (Direito à 
integridade pessoal) 1 – A integridade moral, intelectual e física das pessoas é 

inviolável; 2 – O Estado respeita e protege a pessoa e a dignidade humana.  
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para no morrer. O Kimbundu é nosso língua que 

nós aprendeu desde que a gente nasceu, os nossos 
filhos deviam também aprender na escola mas 

infelizmente não temo e assim nossas tradições 
começa desaparecer (grifo nosso). 

 

O tratamento dado às línguas nacionais na própria CRA parece, 

por vezes, operar como um processo de “violência simbólica”
27

, abrindo 

espaço para a discriminação e marginalização dessas línguas que muitos 

a têm como a de comunicação. Se torna também promotora de 

marginalização dos indivíduos que usam uma variedade não padrão do 

português com as interferências de suas línguas nacionais/maternas. 

Sobre a política linguística angolana e a importância das línguas 

nacionais, o pesquisador e professor universitário Nfuwa (2017) em 

entrevista sobre a política linguística em Angola, destaca que: 

 
É evidente que temos dado primazia à língua 

portuguesa, isso é evidente como língua oficial, 
não existe política dinâmica para a promoção das 

línguas nacionais. […] a morte das línguas 
nacionais já é uma morte programada, 

programada desde a definição da política 
colonial, a política colonial programou a morte 

das línguas nacionais, para essa política as 
línguas nacionais deviam deixar de existir, foi 

uma programação politicamente e um facto, o 
facto de interditar a sua transmissão, o seu ensino 

era exactamente para matá-las. Agora se nós 
pensarmos que convém matá-las mesmo podemos 

continuar a política colonial, disfarçando que 
queremos delas […] manter as línguas vivas 

através de um trabalho e através da sua 
transmissão, seja em família, seja na sociedade, 

seja na escola (NFUWA, 2017, grifo nosso). 

 

                                                        
27

 A caraterização de violência simbólica no presente trabalho é referente às 

ações perpetradas pelo Estado ou pelo indivíduo, agredindo psicologicamente 
outrem e colocando à margem as formas de manifestações linguísticas e 

socioculturais de determinados grupos sociais. A mesma designação pode ser 
alargada à questões de opressões das práticas linguísticas de determinadas 

comunidades, cujo o fim último é a marginalização destes indivíduos. 
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Essa declaração permite-nos compreender como a política 

linguística em Angola funciona, pois promove a submissão de certos 

sujeitos, falantes das línguas nacionais como suas línguas maternas, ao 

defender os interesses e ideologias da classe dominante. Essa dinâmica 

política alimenta preconceito em relação às línguas nacionais. Essa 

tensão entre língua portuguesa e línguas nacionais foi evidente em nossa 

pesquisa: a escola da área rural apresenta resistência evidente quanto ao 

uso exclusivo da língua portuguesa, o que se verifica pelo fato de 

professores e alunos, em várias esferas da vida social, recorrerem à 

língua Kimbundu, a despeito de uma política de hipervalorizarão do 

português. Verificamos, nesse caso, que não podemos desconsiderar a 

habilidade local dos sujeitos de usarem as línguas nacionais de forma 

estratégica, em diálogo com suas necessidades locais mais urgentes. 

Os resultados desta pesquisa nos indicam que as áreas rurais – 

assumimos que nosso estudo de caso é revelador da dinâmica rural 

existente em outros contextos angolanos, por isso nos permitimos fazer 

uma certa generalização – conservam as línguas e identidade linguística 

e cultura, pois os sujeitos fazem uso diário, com os seus pais, avós, 

amigos, colegas e professores, das línguas kimbundu e portuguesa, 

enquanto os da área urbana tendem a adaptarem-se à exigência do 

contexto oficial, promovendo, desse modo, um abandono de costumes, 

línguas e referências culturais simbólicas. Isso mostra como o contato 

com as áreas urbanas tem influenciado no silenciamento linguístico 

devido à política vigente, o da existência de uma única língua oficial. O 

cenário com que nos deparamos pode ser estendido aos professores, uma 

vez que os docentes da área rural se comunicam melhor em língua 

Kimbundu e falam bem a língua Kimbundu, enquanto os professores da 

área urbana comunicam-se em português, embora também falem bem a 

língua Kimbundu. A despeito de os professores da escola urbana 

afirmarem falar bem a língua Kimbundu, o recurso à língua Kimbundu 

tem sido feito majoritariamente no ambiente familiar, realidade contrária 

dos residentes no contexto rural, quer no ambiente familiar, quer na 

interação nas ruas, locais em que as pessoas recorrem à língua 

Kimbundu para se exprimirem.  

Aos alunos, quando perguntados se falavam ou compreendiam 
mais de uma língua e com quem falavam cada uma delas, apresentamos 

as opções Português (Port), Kimbundu (Kb), Kikongo (K), Umbundu 

(Umb) / Pais (p), Avós (A), Amigos (a), Colegas (C) e Professor (P). De 

formas a elucidar segue-se a explicação da codificação utilizada no 

gráfico.  
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Quadro 10 - Designação dos códigos do gráfico compreensão e fala de línguas 

Código Designação 

Port.pAaCP/KbpAP 
Português com pai, avós, amigos, colegas e 
professores/Kimbundu com os pais, avós e 

professores 

Port.pAaCP 
Português com pai, avós, amigos, colegas e 

professores 

Port.pAaCP/KbpA 
Português com pai, avós, amigos, colegas e 

professores/Kimbundu com pais e avós 

Port.pAaCP/KbpAaP 
Português com pai, avós, amigos, colegas e 

professores/Kimbundu com os pais avós, amigos e 

professor 

Port.pAaCP/KbpA 
Português com pai, avós, amigos, colegas e 

professores/Kimbundu com os pais, avós 

Port.pAaCP/KbA 
Português com pai, avós, amigos, colegas e 

professores/ Kimbundu com os avós 

Port.pAaCP/KbpA 
Português com pai, avós, amigos, colegas e 
professores/Kimbundu com os pais e avós 

Port.pAaCP/KbpAP 
Português com pai, avós, amigos, colegas e 

professores/Kimbundu com avós e professores 

Port.pAaCP/Kbp 
Português com pai, avós, amigos, colegas e 

professores/Kimbundu com os pais 

Port.pAaCP/Kbp 
Português com pai, avós, amigos, colegas e 

professores/Kimbundu com os pais 

Port.pAaCP 
Português com pai, avós, amigos, colegas e 

professores 

Port.pAaCP/KbAP 
Português com pai, avós, amigos, colegas e 

professores/Kimbundu com avós e professores 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sistematizamos as respostas no gráfico abaixo, de forma 

decrescente através do número de opiniões. A leitura do presente 

histograma deve ser feita de forma ascendente, isto é, de baixo para 

cima e cada opinião é representada por uma cor como se pode observar 

no lado direito do gráfico. Os números descritos dizem respeito ao 

número de opiniões.  
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Gráfico 4 - Compreensão e fala de línguas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Perguntados se falam ou percebem mais de uma língua e com 

quem falam cada uma delas, os alunos da Escola Primária do Nguvu, 

com 7 respondentes dizem falar Port.pAaCP/KbpAP, enquanto os 

alunos da Escola Primária da Kizanga, com 5 respondentes dizem falar 

Port.pAaCP, 4 respondentes, alunos da escola da Kizanga alegaram falar 

Port.pAaCP/KbpA, 3 respondentes, alunos da escola do Nguvu afirmam 

falar Port.pAaCP/KbpAaP e igual respondentes alegam falar 

Port.pAaCP/KbpA. Verifica-se que 3 alunos da escola da Kizanga 

sustentam falar o Port.pAaCP/KbA, 2 dos alunos da escola Kizanga 

falavam Port.pAaCP/KbpA. Notamos que as variáveis 

Port.pAaCP/KbpAP, Port.pAaCP/Kbp tiveram 1 respondente para cada 

variável. Iguais respondentes são verificados nas variáveis 

Port.pAaCP/Kbp, Port.pAaCP e Port.pAaCP/KbAP caracterizando as 

opiniões dos alunos da Escola do Nguvu.  

Os resultados obtidos permitem-nos perceber que os alunos da 

Escola Primária do Nguvu são bilíngues uma vez que fazem uso da 

língua Kimbundu e a língua portuguesa frequentemente. Já os alunos da 

Escola Primária da Kizanga têm utilizado apenas a língua portuguesa 

para o contexto familiar e escolar como se observou no gráfico descrito 

acima.  

Depreende-se haver algumas situações motivadoras do uso 

ampliado de língua portuguesa, como: (i) a divulgação do discurso de 

oficialização somente da língua portuguesa, reforçado pelo imaginário 

de “unidade nacional”, “um só povo, uma só nação”; (ii) a guerra que 

promoveu o amplo deslocamento do povo de suas áreas rurais para a 

capital do país; (iii) a centralização do poder na capital do país; (iv) a 
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falta de um estatuto oficial explícito para as línguas nacionais (que 

definiria o uso das mesmas nos diversos estratos da vida social); (v) a 

estigmatização atribuída às línguas nacionais desde o período colonial e 

que se alastra até os nossos dias; (vi) a massificação do ensino 

monolíngue. Muitos desses aspectos foram pontuados pelos 

pesquisadores entrevistados. 

Sobre o contínuo rural-urbano e a recorrência do uso da língua 

portuguesa pelos alunos e professores da escola primária da Kizanga, 

mesmo que estes tenham maior domínio em Kimbundu, importante 

mencionar a reflexão de Nzau (2011, p. 153):  

 
Vários factores sociopolíticos e históricos que 
levam os pais a promoverem a língua portuguesa 

junto dos filhos, desde o prestígio da língua, 
destacando os factores língua oficial e língua das 

elites, passando pela preparação para a escola, na 
medida em que é considerada como meio de 

promoção social até à convivialidade com outras 
crianças de outros meios sociais. 

 

Ainda sobre o intenso uso da língua portuguesa na área urbana, 

Severo e Makoni (2015, p. 118) nos ajudam a compreender as relações 

de poder subjacentes: “na visão transnacional, discursos e práticas locais 

são silenciadas e invisibilizados, produzindo a emergência da 

lusitanização contemporânea como um signo político que simbolizaria, 

de forma imaginária, uma comunidade internacional conectada pela 

língua portuguesa”. Os autores reforçam, ainda, que o uso da língua 

portuguesa nos contextos formais administrativos, literários, midiáticos 

e escolares contribuem para o amortecimento do prestígio social e 

representativo das línguas nacionais, embora relativizem a capacidade 

dessa dinâmica interferir nas expressões e visão de mundo africano. 

Ainda em relação à tensão envolvendo a língua portuguesa e as línguas 

nacionais, em entrevista para o nosso estudo, o pesquisador e professor 

universitário Ntondo (2017) reforça que as pessoas que têm as línguas 

nacionais como língua primeira podem escrever em língua portuguesa, 

mas pensam nas suas línguas maternas/primeiras. Essa mistura afetaria a 

estrutura da língua portuguesa, produzindo hibridizações linguísticas: 

 
O português que se fala é o português 
dialectizado, híbrido, onde a sintaxe é 

aportuguesada, o léxico é também aportuguesado, 
a fonologia também é aportuguesada, o som 
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também é aportuguesado. Há pessoas que falam 

“imbondero” e outros falam “embondeiro”. A 
fonologia tem uma forte influência das línguas 

nacionais, por exemplo, no português não existe o 
“mb” mas nós falamos “mb” (NTONDO, 2017, 

s/p, grifo e aspas nossos). 

 

No que tange às afirmações dos alunos da Escola Primária do 

Nguvu, percebemos uma resistência ao uso da língua portuguesa, ao 

estabelecerem a comunicação misturando língua portuguesa e língua 

Kimbundu com os pais, avós, amigos, colegas e professores, realidade 

não vista nos alunos da Escola Primária da Kizanga. Aquela mistura 

linguística embaça o próprio conceito de língua e de monolinguismo. 

Para Severo e Makoni (2015, p. 47) “a invenção do monolinguismo tem 

sido um problema para as realidades multilíngues, pois o multilinguismo 

carece de ser normatizado validando sua presença, por meio dos seus 

falantes nas várias esferas da vida social”. Esta ação contribuiria na 

proteção e utilização das línguas.  

Os resultados da escola da área urbana da Kizanga levam-nos a 

perceber que quanto mais contato com a área urbana, mais propenso os 

falantes das línguas nacionais estão de perder ou misturar esta 

identidade linguística e cultural, pois a conjuntura o exige. Contudo, 

embora Kizanga se revele um cenário em que é frequente o uso da 

língua portuguesa, isso não necessariamente reflete a vontade dos que lá 

residem. Na referida escola, como afirmaram os professores, não há 

alunos que falem melhor a língua nacional do que a língua portuguesa, o 

que nos leva a afirmar que na área urbana os alunos tendem a privilegiar 

a língua portuguesa, embora alguns tenham contato com a língua 

kimbundu.  

Observamos, em termos de políticas linguísticas educacionais, 

uma realidade de política linguística explícita que visa a produção de 

uma “política monolingue de instrução que não é compatível com a 

realidade multicultural do país para o qual ela se destina” (PAXI, 2017, 

p. 166). Assim, a política linguística estatal tende a oprimir, descriminar 

e mistificar as línguas nacionais, atribuindo um mecanismo de 

dominação, quer no campo linguístico, quer no campo ideológico e 

cultural, pois que, quanto maior é a deslocação da área rural para o 

urbano, maiores os contextos de exigência de que o sujeito assuma a 

língua portuguesa, ajudando a torná-la hegemônica. Em relação ao 

estatuto atribuído à língua portuguesa, Kukanda (2017), em entrevista 

para o nosso estudo, realça que: 
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A única língua que tem estatuto aqui é a língua 
portuguesa porque está na constituição e pior 

ainda é que este artigo diz que “a língua 
portuguesa é a língua oficial”, as demais línguas, 

o governo vai prestar, é terrível, vejam só a 
terminologia das demais línguas. Nós não 

podemos, de forma indirecta estamos a silenciar 
as línguas e é a língua da maioria e não da 

minoria. Agora, Ezequiel, esta forma de ver as 
coisas fez com que haja essa situação do 

resultado do Censo Geral da População e da 
Habitação, os resultados foram traficados, 

desculpa lá, para provar que a maioria dos 
angolanos fala o português, é mentira, é mentira 

(KUKANDA, 2017, s/p, grifo nosso). 
 

É nesta perspectiva que afirmamos que a homogeneização 

linguística que tende a caracterizar os centros urbanos de Angola, por 

influência da CRA e de mecanismos e instrumentos políticos que 

buscam validar discursos – como é o caso do Censo e dos levantamentos 

estatísticos –, tem criado um regime coercitivo para que muitos venham 

a ter a língua portuguesa como a primeira língua, desestabilizando as 

expectativas sobre o futuro das línguas nacionais, uma vez não terem 

espaço nem vez numa sociedade que se diz “democrática”. Essas ações 

do Estado mostram falta de “vontade política” para as questões que 

envolvam as línguas nacionais. 

Sobre a política implícita de desvalorização das línguas 

nacionais, existem situações em que os sujeitos das áreas urbanas 

reforçam estereótipos sobre os sujeitos das áreas rurais em termos de 

marcas de identidade linguística e socioculturais. Esta construção de 

estereótipos
28

, que tem por finalidade distinguir caraterísticas 

significativas que definem categorias de sujeitos, marginaliza e coíbe os 

falantes das línguas nacionais inseridos nas áreas urbanas e também 

rurais. As exigências dos contextos têm grande influência na construção 

destes estereótipos que procuram distinguir os sujeitos através dos 

atributos linguísticos. Várias são as avaliações usadas para caracterizar 

os sujeitos das zonas rurais, tais como a forma de falar a língua 

                                                        
28

 Consideramos estereótopos, de forma genérica, como toda a ação que visa 
qualificar, classificar grupos de indivíduos e ou caracterizá-los por meio de 

avaliações agressivas que espelham categorias de ser, estar e falar.   
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portuguesa, o uso das línguas nacionais em locais público, a forma de 

estar e andar, que se tornam elementos estigmatizantes que motivam 

formas de tratamento social distinto do consensualmente previsto. Por 

exemplo, “mano pode me dar só telefone pa fala!? Onte eu faló com ele 

do progulema memo?”  

A construção do estereótipo sobre as línguas nacionais – ou sobre 

o modo de falar a língua portuguesa por falantes não nativos de 

português – vem desde o período colonial, que passou a tratar as línguas 

nacionais como “línguas de cães”, formas de categorização que se 

estende até aos dias de hoje, ao tratarem os sujeitos saídos das áreas 

rurais como “ele/a é do mato”. Essa expressão é usada quando o 

indivíduo tende a expressar-se na sua língua ou mesmo quando 

apresenta traços linguísticos da sua região/província ou, ainda, quando 

observado a forma de vestir do mesmo. Bolzan (2011, p. 97) observa 

que “são muitos os obstáculos enfrentados em relação aos estereótipos 

relativos às diferenças culturais. Eles são de natureza social e dizem 

respeito às questões que estão arraigadas numa sociedade habituada a 

não reconhecer e a não valorizar as diferenças”.  

As línguas nacionais ajudam a representar as culturas, construtora 

de saberes que têm um sentido no seu contexto. É por meio da língua 

que conhecemos a nós e os que nos rodeiam, por isso, as línguas 

nacionais devem ser vistas como elementos que ajudam a definir a 

identidade do povo. Os alunos e professores da escola do Nguvu, que se 

situa numa área rural do município de Kalandula, mostram claramente 

resistência à imposição de uma ideologia e cultura monolíngue naquela 

circunscrição da província. Os alunos que se tornaram informantes do 

nosso estudo afirmam usarem a língua portuguesa e a língua nacional. 

Os resultados alegam, ainda, que em cada sala de aula é possível 

encontrar pelo menos 8 alunos que falam melhor a língua Kimbundu do 

que o português. Retificando, essa realidade concreta leva-nos a concluir 

que a área rural concentra maior percentagem de falantes das línguas 

nacionais, o que opera como um elemento a mais na preservação da 

identidade linguística e sociocultural local. Os professores da mesma 

escola afirmam comunicarem-se melhor em língua Kimbundu, pois 

embora a escola seja monolíngue, trata-se, de fato, de uma realidade 

bilíngue. Temos, portanto, um monolinguismo in vitro e um bilinguismo 

in vivo, para usar os termos de Calvet (2007). 

Acreditamos que a superação da desigualdade e discriminação 

das línguas nacionais se tornam necessárias para um país que se diz 

democrático mas inserido em um sistema capitalista que por natureza é 

pouco democrático, e a democracia só será possível se houver uma 
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definição de política linguística que valorize e valide as línguas 

nacionais como línguas de comunicação nas diversas esferas da 

sociedade. 

ii) O segundo objetivo traçado nesta pesquisa tem como 

finalidade refletir sobre o modelo do projeto e o ensino bilíngue 

angolano, tendo em atenção o que os pesquisadores e agentes angolanos 

abordam, bem como as observações feitas nas escolas. Sobre a 

formalização do bilinguismo, Paxi (2017, p. 166) destaca que:  

 
As línguas nacionais no sistema de educação 

necessitam de uma sustentação legal manifesta na 
inexistência de documentos que referenciam e 

orientam a introdução das línguas nativas nas 
classes de escolarização obrigatória do sistema de 

educação, ou ainda o seu uso como veículos da 
educação escolar formal. É a ausência desta 

normatização que condiciona a mobilização de 
recursos e a definição de pressupostos para 

efectivar a presença das línguas nacionais no 
sistema de educação para criar condições 

conducentes a garantia do direito de ser educado 
nos marcos da sua cultura, sendo a língua um 

destes marcos.  

 

Assumimos, juntamente com muitos pesquisadores angolanos, 

que a diversidade linguística em Angola exige que se implemente o 

sistema de ensino bilíngue, uma vez que a integração das línguas 

nacionais no ensino contribui para o aproveitamento dos alunos e reduz 

o nível de desistência. Sobre esse assunto no contexto africano mais 

geral, a Association for the Development of Educacion in África – 
ADEA, na conferência africana sobre a integração das línguas e culturas 

africanas no ensino, realizada em 2005, em Windhoek, afirmou que os 

estudantes de escolas bilíngues no Mali, Zâmbia, Níger, Burkina Faso, 

Senegal e Nigéria têm um melhor desempenho em matemática, ciências 

e línguas – incluindo o francês e inglês – do que os alunos de 

instituições monolíngues. Ainda no mesmo evento, o Ministro da 

Educação Namibiana acrescentou que o uso das línguas locais no 

sistema educativo é um elemento fundamental no reforço da relevância, 

eficiência e qualidade da educação em África. Por outro lado, Saville-

Trioke (1978, p. 12 apud BENSON 1997, p. 16) sustenta que os alunos 

da língua minoritária que mantiveram as ligações culturais e linguísticas 

têm mais êxito acadêmico do que os que deixaram a língua e cultura 
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tradicional. Nessa perspectiva, Mateus (2010, p. 75) acrescenta que “a 

língua materna dos alunos deve ocupar um espaço na escola, tendo 

presente a importância da mesma no desenvolvimento cognitivo da 

criança e no reforço da sua identidade cultural”. 

A conferência da União Africana, na decisão sobre a relação 

entre cultura e educação, DEC 96 (VI), nos pontos 3 e 4, acrescenta que 

os valores e patrimônio culturais constituem a base da educação a todos 

os níveis, reconhecendo a importância das línguas africanas como meio 

de instrução e veículo de cultura na realização do “renascimento 

africano”
29

.  

Assim, a inserção do projeto de ensino bilíngue em Angola deve 

responder à necessidade das comunidades tendo como 

complementariedade o ajuste do plano curricular, pois deve estabelecer 

relações estreitas entre a escola e a sociedade, isto é, envolver questões 

relacionadas à cultura local, uma vez que “o desafio da escola é se 

transformar, caso queira atender aos anseios das novas gerações, para 

dar conta de uma perspectiva de pluralidade cultural” (BOLZAN 2011, 

p. 122). O professor nesta circunstância deve recorrer ao contexto para 

afincar a sua metodologia e permitir que o processo de ensino-

aprendizagem seja um fato. Se olharmos para a taxa de frequência do 

ensino primário e secundário em Angola, o gráfico decai com o nível de 

abandono escolar, o que coloca o país com taxa de conclusão do ensino 

primário inferior a 50% (UNESCO, 2015, p. 21). Esse índice elevado de 

abandono escolar permite-nos evidenciar que a construção, execução e 

expansão de um projeto de ensino bilíngue a nível nacional é urgente 

para enfrentar o problema do abandono escolar.   

Sobre a questão da inserção das línguas nacionais no sistema de 

ensino, um dos professores da Faculdade de Letras entrevistado nesta 

pesquisa relatou que: 

 
[…] o povo para se desenvolver precisa das 

informações cabais na sua própria realidade da 

língua. Isso quer dizer, ou implica nós em Angola, 
mesmo no plano pedagógico as nossas línguas 

enquanto línguas maternas dessas populações. 
Mesmo o nosso ensino necessita primeiro, nesses 

primeiros anos de escolarização as crianças 

                                                        
29

 A designação “renascimento africano” é descrita neste trabalho como um 

movimento de “recuperação” dos valores linguísticos, socioculturais e 
simbólicos dos povos africanos que foram saqueados durante o período 

colonial.  
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aprender nas suas línguas maternas porque não 

haverá a troca do crivo psíquico, linguisticamente 
falando, na compreensão das matérias. A língua é 

fundamental, a sua identidade pedagógica será 
conservada e depois com o tempo, quando nós já 

pensarmos que a criança já tem o nível de 
raciocínio, norma e completo que se pode 

exactamente juntar e misturar as divergências 
linguísticas (SASSUCO, 2017, s/p). 

 

A construção do projeto bilíngue, na acepção dos pesquisadores 

entrevistados, deveria envolver um grupo de pesquisadores 

multissetoriais, como sociólogos, psicólogos, historiadores, 

antropólogos, linguistas, professores, de forma a construírem ideias e 

desenvolverem estudos preliminares que permitam compreender o 

cenário do país. Contudo, os relatos coletados indicam que os 

pesquisadores não são consultados para a construção do plano integrado 

do projeto, o que sinaliza para uma disjunção entre projeto de Estado e 

academia. Para Ntondo (2017), o projeto existente não é funcional, pois 

os quadros profissionais de que o país dispõem ainda são insuficientes 

para a demanda. Quanto ao mesmo assunto, o professor Sassuco (2017) 

vai mais longe ao afirmar ser inconcebível falar de um projeto-piloto do 

ensino bilíngue, passados mais de 14 anos; o pesquisador alega, ainda, 

que o problema não está somente na falta de quadros, mas sim na falta 

de condições que envolvem, entre outros, o material didático. 

Já o coordenador do Departamento de Línguas Nacionais do 

INIDE, o Sr. Chamuhongo (2017), afirma existir falta de verba para o 

sustento do projeto. Defende a inserção das línguas nacionais no sistema 

de ensino, mas isso não consta no currículo oficial; além disso, o 

coordenador aponta para a carência de materiais didáticos como um 

problema, além da escassa formação de quadros e a falta de estudos 

científicos. Chamuhongo vai mais longe ao afirmar que não tem havido 

apoio político para o desenvolvimento das línguas nacionais, o que torna 

impossível a sua expansão. A despeito dessas justificativas, 

relembramos, com Sitoe (2014, p. 62), que “constitui um direito humano 

fundamental a criança aprender em sua própria língua.” 

É possível verificar contradição nas elocuções dos entrevistados, 

o que pode ser influenciada pela falta de divulgação dos relatórios que 

avaliam o andamento do projeto, a ausência de congressos que discutam 

o funcionamento do projeto, entre outras políticas. Ainda assim, não se 

justifica o afastamento dos especialistas, professores e da comunidade 
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na planificação e acompanhamento do funcionamento do projeto de 

ensino bilíngue para o contexto angolano. Ademais, o governo não 

explica também o porquê de as línguas nacionais não fazerem parte do 

plano curricular, pois que, a sua inserção as legitimaria. Sobre a questão 

do ajuste do plano curricular, Bolzan (2011, p. 120) destaca que: 

 
A escola não opera no vazio, pois é construtora de 

vários saberes; a questão da diversidade cultural 
no currículo é mais uma dessas construções. O 

que se evidencia é a existência de um currículo 
universalista (genérico), no qual não se fazem 

presentes as aspirações, formas de pensamento, 
expressão e comportamento dos diferentes grupos 

socais e da população que faz parte da sala de 
aula.   

 

Por outro lado, não se compreende por que Angola adotou um 

modelo de ensino bilíngue que não satisfaz as necessidades do grupo da 

população a que se destina. Paxi (2017) evoca que: 

 
A democratização da educação deixa de ser uma 
simples marca discursiva para que a escola se abra 

a todos, passando a ser um processo que, quando 
elaborado e implementado pelos diversos grupos 

sociais, garanta a prestação de uma educação 
escolar formal, que atribua ao educando valores, 

princípios e conhecimentos conducentes à 
valorização da sua condição humana, da sua 

história e experiência de vida, da sua cultura e da 
sua inserção como sujeito activo no processo de 

desenvolvimento da sua sociedade (PAXI, 2017, 
p. 141). 

 

Em torno dessa reflexão sobre a implementação do projeto de 

ensino bilíngue, surgiu-nos as questões que partilhamos: se o projeto de 

ensino bilíngue visa inserir as línguas nacionais nas escolas, por que 
razão ainda as línguas continuam a ser usadas somente de forma 
informal? Que modelo de ensino bilíngue seria exequível para essa 

realidade linguística? As questões levantadas leva-nos a recorrer à 

entrevista de Ntondo (2017), em que ela firma não existir um estatuto 

que define as funções e o domínio das línguas nacionais, pois a única 

língua que dispõe de um estatuto é a língua portuguesa. O referido 

pesquisador reforça, ainda, que a lei de base do ensino e a Constituição 
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falam sobre as línguas nacionais, sem, contudo, existir um estatuto. Por 

exemplo, se alguém recorre à justiça ou hospitais sem saber falar o 

português, não é atendido por falta do estatuto. Por isso, uma 

implementação eficaz para o ensino bilíngue em Angola deveria 

considerar: (i) definição do estatuto, (ii) formação de quadros, (iii) 

preparação de material didático, (iv) alteração do modelo do projeto de 

ensino bilíngue, uma vez que o modelo vigente não responde às 

necessidades que se impõem e que não se limitam apenas a permitir que 

o sujeito desenvolva a capacidade linguística nas duas línguas, mas, 

principalmente a (v) garantir a preservação da identidade linguística e 

sociocultural dos povos, bem como (vi) contribuir para a redução do 

índice de reprovação e abandono escolar, em vista que “toda a pessoa 

tem direito a receber a educação na própria língua do território onde 

reside” (Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, artigo 29, 

inciso 1). O artigo 30 desta mesma Declaração acresce que “a língua e a 

cultura de cada comunidade linguística deve ser objeto de estudo e de 

investigação ao nível universitário”. 
iii)O terceiro objetivo era analisar os discursos em torno do 

processo de ensino-aprendizagem que diz respeito ao “desempenho” 
dos alunos da Escola Primária da Kizanga, localizada na área urbana 
e, os alunos da Escola Primária do Nguvu, localizada na área rural. 

Para tanto, nos ateremos em questões como língua, aprendizagem, 

dificuldade, aprovação, reprovação e desistência. As questões inerentes 

à língua virão a reboque das análises dos discursos em torno das 

dificuldades, aprovações-reprovações e desistências sofridas pelos 

alunos. 

Há no campo dos estudos das políticas linguísticas um conceito 

passível de reflexão e revisão constante: o conceito de língua. Nessa 

pesquisa, consideramos como a língua envolve o modo de pensar, fazer 

dos sujeitos, quer dos que ensinam, quer dos que aprendem, muitas 

vezes em um modelo de ensino monolíngue e ou bilíngue. Em 

conformidade com Makoni e Meinhof (2006, p. 193), assumimos que 

“as línguas são um produto de intervenções sociais e históricas”. Ainda 

sobre a questão da língua, o pesquisador e professor universitário 

Kukanda destaca que: 

 
[…] aprender na língua nacional primeiro faz com 

que esses alunos entram numa certa visão, tenham 
uma certa visão do mundo. Vou só dar o exemplo 

de contar, vinte em Kimbundu não existe, é duas 
vezes dez, o dez é a base para contar até cem, 
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vinte e dois é duas vezes dez mais dois. Quer 

dizer que, temos de criar uma base, uma fortaleza 
que dá para ver o português. Eles não têm base 

nenhuma, não domina o português […] as pessoas 
pensam directamente ou indirectamente nas 

línguas nacionais. Agora, quando eles encaram o 
português, a forma de pensar está nas línguas 

nacionais e caímos no caso da obra do escritor 
Wanhenga Xito, “os discursos do mestre tamoda”, 

mestre tamoda pensa em Kimbundu e tenta de 
traduzir em português. Prova, a cadeira mais 

temida, ou as cadeiras mais temidas aqui no nosso 
ensino são duas: matemática e língua portuguesa 

(KUKANDA, 2017). 

 

Embora o português seja a língua oficial e de comunicação nas 

diversas esferas da vida social de Angola, especialmente nas áreas 

urbanas, sabemos que ele não responde às necessidades que muitos 

indivíduos têm de se comunicarem. Por exemplo, na comuna de Nguvu, 

a língua para estes povos é vista como elemento integrante da cultura e 

do povo, pois, é dela que se manifestam os hábitos, costumes e história, 

e se praticam os mais variados atos de cultura e identidade. Para melhor 

compreender observa o gráfico que se segue. 

Para termos uma apreciação mais alargada das línguas, 

indagamos sobre o uso das línguas nos cultos religiosos: 16 alunos da 

escola do Nguvu afirmam usar o português e o Kimbundu nos cultos 

religiosos, 15 alunos da Escola da Kizanga afirmaram o mesmo, 

enquanto 1 aluno da Escola da Kizanga afirmou usar o português.  
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Gráfico 5 - Cultos religiosos e línguas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A descrição do gráfico acima sobre as práticas linguísticas dos 

alunos da área rural do Nguvu foi confirmada nas observações feitas aos 

alunos e residentes nas imediações da escola que recorrem à língua 

Kimbundu e à língua portuguesa para estabelecerem a sua comunicação. 

Segundo os alunos consultados, no ambiente familiar usam a língua 

Kimbundu e a língua portuguesa. Embora afirmem falar também a 

língua portuguesa em casa (ver gráfico Compreensão e fala de línguas), 

estes alegam não apresentarem domínio que os permita aprender em 

português, como reza a doutrina escolar.  

Diante disso, vários são os discursos de resistência dos moradores 

do Nguvu tentando preservar a língua como algo que os caracteriza, 

ajudando a moldar a própria identidade. Vejamos o extrato da entrevista 

de um encarregado de educação sobre o assunto:  

 
Mas pai, que escola é esta que nos meteram aqui? 
Nem nossa língua, nem nossa cultura nossos 

filhos podem aprender. Como eles vão aprender 
nossa cultura, nossa língua, nossa identidade? 

Para nu perderem tempo ali fica a cuidá do mais 
novo ou vai a lavra para mi ajuda nas coisas, lá. 

Tem muita coisa que ele precisa aprender, precisa 
aprender a trabalhar e não esta língua que os 
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brancos deixaram, que até fazem nossos filhos 

reprová toda hora (MUKENGEJI, 2017). 

 

É relevante destacar a existência de política linguística implícita 

dentro dessas comunidades ao recorrerem o uso da língua Kimbundu e a 

língua portuguesa para as atividades religiosas. Um dos nossos 

entrevistados manifesta a preocupação dos residentes da Nguvu sobre a 

língua e sua cultura, observemos o seguinte excerto: 

Pesquisador: Kwandalé kuya muxikolo mukonda?
30

 

Resposta: Ngondoya mu xikola mu banganhi!? Mu xikola kwene 

kima kya tokala. Ngadala ku zwela ó Kimbundu kyetu. Eme ngejya ima 

yavula maji mu xikola ka ngilongami, ó kukina kwetu, jisabu. 

Ngoloyami dinge um xikola, ka ngilongami kima kya tokala. Ngadala 

mwene kwijiya mu Kimbundu kyetu ni ku bangelu kyetu.
31

 

Essa posição de priorizar o ensino em língua portuguesa pode ser 

apontada como motivadora do número reduzido de alunos em salas de 

aulas da Escola Primária do Nguvu, além de outros aspetos, como: falta 

de ajustamento do plano curricular, falta de ambiente de acomodação 

dos alunos e a ausência de merenda escolar, entre outras situações 

observadas. A hegemonia atribuída a língua portuguesa tem sido vista 

como promotora de dificuldades nas aulas, como atesta o gráfico que se 

segue. 

No que diz respeito a pergunta sobre quais seriam as maiores 

dificuldades enfrentadas durante as aulas é examinado o gráfico abaixo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
30

 Por que não queres ir à escola? 
31

 Vou a escola fazer o quê!? Na escola não tem nada de bom. Preciso é falar o 
nosso Kimbundu. Conheço várias coisas que na escola não ensinam, as nossas 

danças, os provérbios. Não vou mais à escola, lá não aprendo nada que vale a 
pena. Preciso mesmo é aprender no nosso kimbundu e a nossa forma de fazer as 

coisas”. 
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Gráfico 6 - Dificuldade no decorrer das aulas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Obtidos os resultados, a pesquisa revelou que os alunos da escola 

primária do Nguvu apresentaram maior dificuldade de compreensão (10 

respondentes) e leitura (4 respondentes), enquanto os alunos da Escola 

Primária da Kizanga tiveram dificuldade de compreensão (7 

respondentes) e leitura e escrita (3 respondentes), como se pode 

observar na descrição dos dados e no gráfico acima. Note-se que o 

percentual de dificuldade de compreensão é bastante superior ao de 

leitura e escrita. Indagamos como essa contradição é possível e quais as 

representações de língua estariam subjacentes a essa diferença, afinal, se 

muitos não conseguem compreender, como seria possível ler e escrever? 

Talvez isso sinalize uma representação instrumental e técnica da escrita 

e da leitura que não envolve, necessariamente, relação com a 

compreensão. 

Embora reconheçamos que retalhar a capacidade comunicativa 

dos sujeitos em categorias de compreensão, leitura e escrita não 

contemple a complexidade linguístico-discursiva desses sujeitos, 

sabemos que tais categorias são amplamente usadas como critérios de 

avaliação de processos de ensino-aprendizagem que têm efeito, por 

exemplo, na elaboração de políticas públicas. Sobre a questão das 

dificuldades no decorrer das aulas podem motivar questões de 
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reprovações. Para tal, apresentamos o gráfico abaixo relativo a repetição 

de classe.  

Perguntamos também quantas vezes o aluno repetiu a mesma 
classe. Observando por ordem decrescentes, as respostas foram: 11 dos 

alunos da escola primária da kizanga sustentam nunca ter repetido 

classe, 7 dos alunos da Escola Primária do Nguvu afirmam terem 

repetido duas vezes; dos respondentes 4 afirmaram repetir uma vez. Em 

Kizanga, 3 dos alunos tiveram a mesma resposta enquanto que 3 dos 

alunos da escola do Nguvu afirmam repetir a classe mais de duas vezes. 

2 dos alunos da escola da Kizanga afirmam repetir duas vezes e igual 

respondentes da escola do Nguvu afirmaram nunca repetir como se pode 

observar no gráfico abaixo. O gráfico deve ser lido de forma vertical 

onde são apresentadas as opiniões por escolas e cada opinião a respeito 

da pergunta formulada encontra-se representada pelas cores azul (uma 

vez), verde (duas vezes), castanho (mais de duas vezes) e lilás (nunca). 

O histograma apresenta uma escala que vai de (0-12). 

 
Gráfico 7 - Repetição de classe 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto às taxas de reprovação, a escola do Nguvu teve 7 

respondentes que alegaram reprovarem duas vezes e 4 respondentes que 

reprovaram uma vez. Essa situação não é partilhada na escola da 

Kizanga, onde 11 dos alunos afirmaram nunca terem reprovado e 3 ter 
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reprovado uma vez. Em relação a reprovação, segue-se o gráfico que 

dispõe as opiniões dos professores.  

No presente bloco foram inseridas as perguntas aos professores: 

(1) quantos alunos em média repetem a classe? (2) qual tem sido o 
índice de aprovação na classe que lecciona? O critério de leitura do 

histograma é feito começando da esquerda para a direita e a cor verde 

representa a escola da Kizanga e a cor azul representa a escola do 

Nguvu. A nossa discussão se restringirá na primeira pergunta deste 

bloco que contou com as opções cerca de 4, cerca de 6, cerca de 8, 

cerca de 10 e mais de 12 porque achamos espelharem a mesma 

tendência.  

 
Gráfico 8 - Avaliação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Relativamente aos professores, os da escola da Kizanga, com 

escala 2 que representam 2 professores, afirmaram reprovarem mais de 
12 alunos, enquanto docentes da escola do Nguvu, com a mesma escala, 

afirmaram reprovarem cerca de 8. No que tange às aprovações, os 

professores da escola primária da Kizanga alegaram, com escala 4, 

terem aprovações altas e já os professores da escola do Nguvu 

distribuíram-se dois a dois, em muito alto e alto. Observa-se uma 

heterogeneidade nos resultados das duas escolas e somos levados a 

identificar dificuldades maiores enfrentadas pelos alunos da escola do 
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Nguvu, por apresentarem maior percentagem de dificuldades de 

compreensão, de leitura e escrita, o que motivaria o maior número de 

reprovações, se comparados aos alunos da escola da Kizanga como 

evidenciam os gráficos 3,4 e 5.  

O elevado número de reprovações na Escola Primária da Kizanga 

pode resultar do contexto sociolinguístico da província uma vez que 

muitas crianças saíram das áreas rurais devido ao emprego que seus pais 

encontraram na capital da província. Embora essas crianças falem o 

português é possível que haja indícios das línguas nacionais. Comparado 

com a Escola Primária do Nguvu, localizada na ruralidade, esta escola 

teve um número reduzido de reprovações pelo fato dos professores 

procurarem adotar um modelo de ensino que espelha o contexto embora 

não terem autorização para o efeito. A dinâmica utilizada pode ser 

apontada como uma medida positiva para o ensino. A nossa afirmação 

acima sobre as crianças da Escola Primaria da Kizanga é reforçada polo 

fato destas terem saído da área rural para o centro da cidade devido ao 

emprego que o pai conseguiu, logo, elas apresentam indícios de que têm 

o Kimbundu como L1 e que tem influenciado no número elevado de 

reprovações.  

A situação descrita, longe de revelar uma fragilidade de 

competência linguística dos alunos de Nguvu, reforça a importância que 

há em se adotar um sistema de ensino bilíngue, uma vez que o contexto 

local exige: trata-se de um contexto em que os alunos falam a língua 

Kimbundu com os pais, avós, amigos, colegas e professores. 

Relativamente ao mesmo assunto, atesta Pennycook (2006, p. 62, 

tradução nossa) que “o idioma reflete a sociedade e superestrutura, e as 

preocupações são um reflexo das relações infraestruturais (linguagem, 

cultura, discurso e ideologia são reflexos ou legitimações de objetivos 

sociais, econômicos e políticos mais primitivos).”
32

 Pressupõe-se que 

esses indivíduos desenvolvem o pensamento na sua língua, o kimbundu, 

e não no português. Logo, a questão do uso das línguas nacionais na 

comuna do Nguvu, área rural, leva-nos a refletir sobre os malefícios que 

as políticas educativas podem promover na escola e na comunidade, 

através da sua cultura e ideologia. Essas ideologias e culturas centradas 

no ensino de língua portuguesa, promovidas pelas políticas educativas, 

podem, por outro lado, favorecer os alunos da Escola Primária da 

                                                        
32

 “[…] in which language reflects society, and superstructural concerns are a 

reflection of infrastructural relations (language, culture, discourse, and ideology 
are reflections or legitimations of more primal social, economic, and political 

goals)” (PENNYCOOK, 2006, p. 62). 
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Kizanga (área urbana) por falarem mais o português do que as línguas 

nacionais. Vimos que os dados mostraram que os alunos da Escola da 

Kizanga, na área urbana, apresentam dificuldades de compreensão e de 

leitura e escrita em números mais baixas em relação à Escola Primária 

do Nguvu. Este fato, contudo, não significa que os alunos não tenham a 

língua Kimbundu como materna, mas que o convívio com o português 

tem se intensificado.  

A Escola Primária do Nguvu perante a sua realidade contextual 

teve que usar muitas vezes estratégias comunicativas que permitissem 

ao aluno absorver parte do conhecimento, o que foi feito por meio da 

língua nacional Kimbundu. Desse modo, reconhecemos que “a língua de 

escolarização deva mudar, de modo a corresponder à língua da criação 

na família” (MAKONI e MEINHOF, 2006, p. 200). Ainda sobre a 

necessidade do uso da língua materna (L1) para o ensino, vejamos o 

depoimento do professor da escola do Nguvu: 

 
É necessário, às vezes, o professor quando está a 

leccionar as suas aulas usar um mecanismo mais 
ou o método mais simples, ou podemos usar 

mesmo o Kimbundu. Normalmente como é a 
nossa cultura angolana podemos usar para fazer 

normalmente entender a comunicação do aluno. 
[…] Às vezes é uma coisa que estou a explicar, se 

for difícil às vezes uso mesmo um termo assim, 
não uso em qualquer momento mas às vezes há 

momento que vou usar esse termo para poder 
facilitar o aluno. Talvez estou a usar a língua 

portuguesa, ele não está a entender nada, uso e 
não está a interpretar, então uso um mecanismo 

para poder enquadrar melhor o aluno. Ao usar este 
mecanismo, o aluno entende, o aluno às vezes 

chega ao consenso, entende (PROFESSOR DO 
NGUVU, 2017).  

 

Se torna ainda interessante refletir sobre a relevância ideológica 

conferida ao português como língua de ascensão social e o lugar 

ideológico atribuído às línguas nacionais, línguas cujas práticas são 

muitas vezes silenciadas. Sobre esta questão, recorremos a Ntondo 

(2014, p. 1): 

 
Uma língua, onde quer que exista, não se 

circunscreve ao simples estatuto de meio de 
comunicação, mormente em África. Ela é também 
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e particularmente veículo da cultura, síntese do 

passado e do presente de todo um povo. Ela é a 
afirmação de uma identidade, de um conjunto de 

valores, crenças e itinerários. 

 

Os alunos da escola do Nguvu veem-se privados da liberdade de 

exprimir o que pensam em suas línguas nacionais, uma vez que a escola 

naquela circunscrição não implementou o ensino bilíngue. Essa 

realidade de doutrina escolar promove a desigualdade e até mesmo a 

discriminação, que se reflete nos resultados dos questionários (ver 

gráficos 3, 4, 5 e 6 dos alunos, e gráfico 9 dos professores). Pensamos 

que, em função da realidade sociolinguística do país que agrega diversas 

línguas nacionais, “a escolha das línguas usadas na escola é de 

importância crucial para a qualidade do ensino e da aprendizagem” 

(NGABA, 2012, p. 97). O autor defende, ainda, que a utilização das 

línguas nacionais no sistema de ensino, principalmente em zonas rurais, 

onde as crianças só sabem expressar-se em línguas nacionais, contribui 

para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem.  

Em realidades plurilíngues em que o ensino é voltado à língua 

hegemônica, acontecerá que o aluno poderá apresentar problemas na 

ordem da compreensão, leitura ou de escrita fluente. São estes casos em 

que Mackenzie (2013, p. 4) reafirma que “as crianças ensinadas numa 

língua que não a materna têm um nível zero de compreensão. Aquelas 

que conseguiram sobreviver a tal escolaridade afirmaram que 

compreenderam muito pouco.” Problematizamos, assim, esses 

resultados baixos de “desempenho” linguístico em língua portuguesa, 

pois reconhecemos que a desconsideração da língua materna dos alunos 

cria obstáculos para os processos de ensino-aprendizagem. 

Podemos considerar que existem ideologias em tensão que 

refletem e refratam as práticas linguísticas e políticas linguísticas nos 

dois contextos em estudo, um na área urbana e outro na área rural. 

Procuramos descrevê-las sinteticamente na figura seguinte. 
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Figura 6 - Ideologia linguística e escola 

 
Fonte: Baseada no trabalho da Semechechem (2016). 
 

A ideologia linguística descreve a relevância da língua numa 

sociedade uma vez que ela oferece as concepções que envolvem os usos 

linguísticos, socioculturais das comunidades. Porém, a ideologia 

linguística refere-se às representações sociolinguísticas e socioculturais 

dos grupos e traduz a percepção que se tem de língua-cultura.  

As ideologias linguísticas defendidas por este trabalho podem ser 

vistas como as “ideias autoevidentes e objetivos que um grupo mantém 

acerca dos papéis da língua nas experiências sociais de membros de 

modo que eles contribuam para a expressão do grupo” (SCHIEFFELIN, 

1994 apud CARMO, 2015, p. 828).  

Consideramos que os valores agregados à língua portuguesa 

estabelecem tensão com os valores da língua nacional kimbundu, 

causando implicações no ensino monolíngue. Porém, o valor da língua 

como cultura tem grande relevância no espaço em que a língua 

kimbundu circula, o que vem a se refletir no exterior das salas de aulas, 

em que percebemos a língua como prática sócio-comunicativa da 

comunidade. Esta realidade exige que se pense em um processo de 

cooficialização das línguas nacionais paralelamente à descentralização 

do ensino, incluindo as línguas como matéria e como meio de 

comunicação legitimado nas escolas (SEMECHECHAM, 2016).  O 

ensino em línguas nacionais deve ser tomado como uma preocupação 
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política, uma vez que quando implementado pode reduzir o índice de 

abandono escolar, como nos revelou em entrevista um professor da 

Escola Primária do Nguvu:   

 
É importante a inserção do kimbundu no processo 

de ensino e aprendizagem, é importante. Só 

ensinar no português muitos alunos desistem, vão 
e não voltam mais e quando vejo o pai diz a 

criança ir a lavra para ajudar no campo porque a 
escola não dá nada para eles, quase a sala fica 

mesmo vazia porque iniciam muito, mas 
terminam só um bucado (PROFESSOR, Escola do 

Nguvu, 2017). 

 

Cabe aqui reiterar que as políticas do Estado ao desvalorizarem as 

práticas linguísticas em línguas nacionais reforça a hegemonia a língua 

portuguesa. Isso se evidencia no uso feito por políticos do recurso 

retórico da “língua de unidade nacional”.  Hampaté Bâ (1972 apud 

NTONDO, 2014, p.1) chama a atenção que: 

 
O abandono das nossas línguas cortar-nos-ia cedo 

ou tarde das nossas tradições e modificaria cedo 
ou tarde a estrutura mesmo do nosso espírito. 

Seria amputar irremediavelmente a humanidade 
de uma das mais suas riquezas, de um estilo de 

vida profundamente humano, fraterno e 
equilibrado, raro no mundo moderno.  

 

Defendemos, portanto, que na Escola Primária do Nguvu devem 

ser criadas políticas linguísticas a nível provincial, reconhecendo 

práticas linguísticas, valores e ideologias linguísticas e socioculturais 

próprias, em diálogo com uma realidade bilíngue, e desconstruindo um 

mito de que o monolinguismo seria condição para a criação de uma 

suposta unidade nacional. A ausência de reconhecimento do 

multilinguismo motiva um cenário que podemos definir como de 

“cativeiro linguístico” para os falantes da língua nacional Kimbundu.  

No que se refere às dificuldades, aprovação e reprovação no 

processo de ensino-aprendizagem vivenciados pelos alunos, Fernández 

(1991, p. 52) assegura que “não aprendemos de qualquer um, 

aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar.”  

Ainda sobre essa questão, reconhecemos que elas têm motivações 

a partir do ambiente familiar. Fernández (1991, p. 52) destaca que: 
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Situamos o aprendente, necessariamente, em uma 

cena vincular que, primaria e paradigmaticamente 
se dá no grupo familiar, em nossa cultura. Para 

efeito de análise recortamos dessa estrutura 
vincular ao aprendente, descobrindo que nele 

intervêm quatro estruturas, quatro níveis 
constitutivos de um sujeito que, por sua vez, se 

constroem ou se instalam através de uma inter-
relação constante e permanente com o meio 

familiar e social.  

 

Fernández (1991, p. 51) refere que a aprendizagem não se 

restringe unicamente à criança no ambiente escolar, pois deve ser 

encarada como um processo, uma função que ultrapassa a aprendizagem 

escolar. Assim, é possível encontrar dois lugares no processo de 

aprendizagem: “um onde está o sujeito que aprende e o outro onde 

colocamos o personagem que ensina”, isto é, estamos perante uma 

dicotomia entre o ato de ensinar e o de aprender. A aprendizagem 

familiar ajuda a formar o sujeito no campo histórico e sociocultural, 

atribuindo-lhe valores e concepções de mundo que o possibilita encarar 

a sociedade. Logo, o primeiro lugar em que a criança aprende é na 

família, ela é uma instituição formadora do indivíduo. A escola, por sua 

vez, desempenha um papel como instituição sociocultural, 

estabelecendo um diálogo entre o tradicionalismo e saberes e 

habilidades especializados, tornando o sistema de ensino como “unidade 

organizada, burocratizada, segmentada, gradeada. A escola como 

modelo social e cultural de funcionamento organizativo” (ARROYO, 

1992, p. 14). Acrescenta, ainda, que os aspectos aludidos sobre o 

tradicionalismo/cultura escolar circunscrevem aspetos referentes a 

fracassos e sucessos escolares. O professor e o aluno trazem para o 

ambiente escolar os seus valores, crenças, comportamentos, 

expectativas, sendo estes obrigados a adotar as expectativas, crenças, 

comportamentos, valores estabelecidos pela escola.   

Por outro lado, Arroyo (1992, p. 17) destaca que “a cultura 

escolar legitima condutas, currículos, avaliações, grades, disciplinas, 

tornando os tradicionais processos de exclusão popular explicáveis e 

legítimos, pedagógica e socialmente.” Porém, a cultura escolar 

angolana, ao utilizar um modelo que não reconhece a diversidade 

linguística e sociocultural do povo, reforça uma ideologia elitista. 

E nesse círculo da aprendizagem e sua ideologia, percebemos que 

o ensino-aprendizagem envolve duas personalidades que na avaliação de 

“desempenho” do aluno se deve ter em atenção, o aluno e a escola. Na 
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escola atual, a quem se destina a avaliação de desempenho? Que critério 

de qualificação de “bom” ou “mau” desempenho? Em que se baseia a 

avaliação de desempenho do aluno? Estas e outras questões são 

levantadas permitindo uma reflexão sobre o processo de avaliação dos 

alunos. Pensamos que o desempenho, além de envolver a progressão da 

aprendizagem do aluno, envolve, por outro lado, a realidade social da 

escola. A escola com suas políticas avalia o desempenho do aluno, sem 

ter em atenção, muitas vezes, o seu próprio papel na construção desse 

desempenho. Isso significa que a escola se limita, muitas vezes, a 

criticar os alunos e classificá-los, sem observar a exclusão 

sociolinguística e sociocultural que ela mesma promove, 

comprometendo, desse modo, o seu trabalho como uma instituição de 

inclusão e socialização. Assim, indagamos: Que papel desempenha a 

escola para a aprendizagem do aluno? Nessa linha de pensamento 

achamos que a escola deveria focar um olhar intraescolar e um olhar 

extraescolar, relacionando-as. A observação dos elementos 

extraescolares deve ter em atenção o envolvimento da família como 

núcleo da aprendizagem, isto é, a relação escola-família; e a observação 

intraescolar deve considerar a relação entre aluno-aluno, aluno-professor 

e aluno-escola, que envolve as políticas implementadas pela escola.  

Ainda sobre as ideologias monolíngues na escola, se torna 

necessária a criação de mecanismos que permitam a inclusão linguística 

dos sujeitos, facilitando a adesão e reduzindo o índice de desistência, o 

que só se torna possível  

 
Apoiando-se numa mudança ideológica dos 
educadores e da instituição (que inclui, segundo o 

meu ponto de vista, a troca de metodologia como 

uma troca a mais), onde o docente fala a 
linguagem da criança, respeita as suas 

aprendizagens (inclusive as inerentes a sua 
marginalização e exploração). Tanto o aprendente 

quanto o ensinante têm um espaço de liberdade 
para criar [...] (FERNÁNDEZ, 1991, p. 50).   

 

O processo de ensino-aprendizagem deve primar por um viés que 

permita uma interrelação entre os saberes, terminando com a cultura 

escolar seletiva e hierarquizada, pois essa cultura escolar se torna a 

responsável pelo fracasso e exclusão escolar (ARROYO, 1992). Ainda 

na visão de Arroyo, a escola deve ter em conta as capacidades mentais 

de cada envolvente do processo de ensino, suas aptidões, suas culturas, 
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de forma a definir níveis médios de aprendizagem e de avaliação, 

permitindo obter uma visão percentual dos alunos que se adaptam ao 

referido sistema. A escola, desse modo, é convidada a despir-se das 

conotações excessivamente adestradoras para adotar posições mais 

humanas, recorrendo a formações pluridimensionais e de vivências mais 

integrais, o que só é possível se o ensino ocorrer nas línguas dos 

próprios falantes e os aspectos socioculturais locais forem ensinados e 

legitimados pelos currículos. Nessa perspectiva, Mabiletja (2015) 

destaca a relevância que há em ensinarmos os alunos na língua materna 

ao afirmar que “se L1 está inadequadamente desenvolvida, o 

desenvolvimento da L2 irá deteriorar-se” (CUMMINS, 2000 apud 

MABILETJA, 2015, p. 17)
33

.  

iv) Por último, analisado as políticas linguísticas de Estado em 

situação de diversidade linguística e cultural para o contexto 

educacional através dos documentos legais e dos estudos de diversos 

teóricos que discutem a temática, refletido o modelo do projeto de 

ensino bilíngue adotado por Angola e analisado os discursos em torno 

do processo de ensino-aprendizagem relativo ao desempenho dos alunos 

da Escola Primária da Kizanga localizada na área urbana e, os alunos da 

Escola Primária do Nguvu, localizada na área rural através de 

questionário aplicado aos alunos e aos professores, resta-nos propor 

orientações achadas pertinentes para pensar o ensino bilingue no 

contexto angolano. Salientamos que para os alunos da escola do Nguvu, 

a língua Kimbundu constitui elemento central da prática comunicativa e 

cultural (ver gráfico “Compreensão e fala de línguas”. A proposta de 

orientações passaria por observar a questão do contexto no descreve o 

gráfico abaixo. 

De forma a elucidar os resultados e possibilitar a análise, o 

presente bloco de perguntas direcionado aos professores inclui: (1) Na 
sua opinião, como lidar com situações de apreensão de alunos que têm 
o português como língua segunda? (2) Na sua opinião, como a escola 

tem visto os alunos que têm o português como língua segunda? e (3) 

Que línguas falam os seus alunos na altura do intervalo?  

 

 

 

 

 

                                                        
33

 “[…] That if L1 is inadequately developed, the L2 development will 

deteriorate” (CUMMINS, 2000 apud MABILETJA, 2015, p. 17). 
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Gráfico 9 - Contexto e valorização 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto à pergunta 1, sobre como lidar com situações de 
apreensão de alunos que têm o português como língua segunda, 

adotamos as opções adequo a aula em função do contexto; ensino o que 
os materiais didácticos orientam; valorizo o conhecimento trazido pelo 
aluno; e nunca estive atento a isso. Os resultados mostram que os 

professores da escola do Nguvu tiveram opinião de escala 4 para a 

opção adequo a aula em função do contexto. Os professores da escola 

da Kizanga afirmam que valorizo o conhecimento trazido pelo aluno 

com escala 2; Kizanga também apresenta 2 de escala para as opções 

adequo a aula em função do contexto e nunca estive atento a isso.  

Relativamente à pergunta 2, que tinha a finalidade indagar sobre 

como a escola tem visto os alunos que têm o português como língua 

segunda, oferecemos as opções de forma normal; de forma 
estigmatizada; e nunca estive atento a isso. Os resultados aludem que os 

professores da escola do Nguvu tiveram uma escala 3 para a opção de 

forma normal. Já os professores da escola da Kizanga afirmam de forma 
estigmatizada, com uma escala 2. As duas escalas restantes da escola da 

Kizanga foram distribuídas nas variáveis de forma normal, e nunca 

estive atento a isso. A escala 1 que restava dos professores da escola do 

Nguvu foi opinada na varável nunca estive atento a isso. 
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No que se refere à pergunta 3, tencionando saber que língua 

falam os alunos no intervalo. Foram apresentadas as opções Kimbundu, 

Português, Kimbundu e Português, e não presto atenção. Dos resultados 

verificou-se que os professores da escola da Kizanga tiveram escala 

máxima, isto é, 4 para a opção Português; enquanto os professores da 

escola do Nguvu apresentaram escala máxima distribuída em 2 opções 

Kimbundu e Português, e não presto atenção. A opção Kimbundu não 

teve opinião.   

Tais dados nos fazem refletir sobre a interrelação entre 

desistência, dificuldades e método de ensino. Com base nos relatos 

feitos, será possível aludir considerações reflexivas sobre as eventuais 

razões e dificuldades enfrentadas pelos alunos. Os dados permitirão 

compreender sobre a relevância que há em ensinar num sistema bilíngue 

e se os métodos e modelo de ensino contribui para a agregação e ou 

segregação de grupos linguísticos.  

Os resultados obtidos dos gráficos mostram claramente a 

relevância que há em ter-se em atenção (i) contexto das crianças para o 

ensino e (ii) as línguas de ensino. Esta posição contraria o modelo de 

ensino existente em Angola voltado aos livros didáticos como a única 

fonte de conhecimento bem como o projeto de ensino bilíngue existente. 

Verificou-se que a Escola Primária do Nguvu e da Kizanga carecem de 

um ensino contextualizado de modos a que valorizem as questões 

sociolinguísticas e socioculturais dos indivíduos.  

Como consta na LBSE (2016), o panorama dos objetivos 

específicos do ensino primário, Lei nº 17/16 de 7 de outubro descritos 

no artigo 29º, nas alíneas a, b, c, e d, assentam-se a:  

 
a) Desenvolver a capacidade de aprendizagem, 
tendo como meios básicos o domínio da leitura, 

da escrita e do cálculo; 
b) Desenvolver e aperfeiçoar o domínio da 

comunicação e da expressão oral e escrita;  
c) Aperfeiçoar hábitos, habilidades, capacidades e 

atitudes tendentes à socialização; 
d) Proporcionar conhecimentos e oportunidade 

para o desenvolvimento das faculdades mentais. 

 

Entende-se que os objetivos descritos acima são dicotômicos na 

medida em que encaminham para a afirmação de um cenário 

monolíngue numa realidade de diversidade linguística. Deste modo, não 

podemos afirmar estarmos perante políticas de Estado que dão vez e voz 
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aos excluídos. Partindo do pressuposto de que a aprendizagem não se 

encerra exclusivamente na fase infantil, pois se trata de um processo 

que, inclusive, não se restringe na aprendizagem escolar, podemos 

aventar duas variáveis que devem ser levadas em conta: (i) do indivíduo 

que aprende (o aluno e seu ambiente familiar) e o (ii) da personagem 

que ensina (o professor e a escola). Circula neste universo a cultura quer 

daquele que ensina, como a do que aprende, (FERNÁNDEZ, 2014). A 

realidade sociolinguística, psicológica e sociocultural dos falantes das 

línguas nacionais deve ser inserida no ambiente escolar, invertendo, 

deste modo, a visão doutrinária de concepção de escola vigente. A 

inversão das ideologias construídas pela escola atual, que presa pela 

hegemonia do português, permite que se construa um modelo de ensino 

bilíngue aceite para o contexto angolano e pelas necessidades que se 

impõem. Por outro lado, pensamos que, e como nos foi declarado pelo 

Coordenador do EIL-INIDE, as motivações da implementação do 

projeto de ensino bilíngue em Angola sustentam-se na redução das 

elevadas taxas de reprovações nas disciplinas de Língua Portuguesa e de 

Matemática, e nas elevadas taxas de abandono escolar. Tais aspectos 

exigem, por parte do Estado, uma política que preserva as práticas 

linguísticas dos falantes. O professor da Escola Primária da Kizanga 

sustenta que, “o ensino do Kimbundu valorizaria a nossa cultura, a nossa 

identidade porque nós temos o Kimbundu como a língua materna, então, 

se é língua materna também os nossos filhos têm de aprender a nossa 

língua materna”. Na mesma linha de pensamento foi o pronunciamento 

do professor da Escola Primária do Nguvu ao afirmar que,  

 
É importante a inserção do kimbundu no processo 

de ensino e aprendizagem, é importante. Só 
ensinar no português muitos alunos desistem, vão 

e não voltam mais, e quando vejo o pai diz a 
criança ir a lavra para ajudar no campo porque a 

escola não dá nada para eles, quase a sala fica 
mesmo vazia porque iniciam muito mas terminam 

só um bucado (Professor, Escola Nguvu, 2017). 

 

Vejamos que os depoimentos dos professores das escolas em 

estudo são unânimes na ideia da inserção das línguas nacionais no 

sistema de ensino-aprendizagem como meio de ensino e não como 

disciplina.  

Sobre a questão da inserção das línguas nacionais na escola, Peth 

(1979 apud Zau, 2013, p. 324) descreve algumas situações que 
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circundam o ensino bilíngue, como: (i) a falta de competências 

linguísticas nas línguas de escolaridades tem motivado um número 

elevado de reprovações; (ii) a importância da língua materna no 

desenvolvimento psicomotor, efetivo, moral e cognitivo da criança; (iii) 

a homogeneização dos planos curriculares que não valoriza a realidade 

cultural, linguística e humana dos angolanos. A implementação do 

ensino bilíngue preserva o direito linguístico do indivíduo em aprender 

na sua língua materna, propicia um ensino mais significativo, equitativo 

e inclusivo ao albergar o bi/multilinguismo e suas respetivas culturas. 

Nesta perspectiva, a UNESCO (2009 apud MACKENZIE e WALKER, 

2013, p. 3) sustenta que a “África é o único continente onde a maioria 

das crianças começam a escola utilizando uma língua estrangeira”. Os 

autores acrescentam, ainda, que a educação é quase universalmente 

ministrada nas antigas línguas coloniais-Francês, Inglês ou Português – 

que a maioria dos jovens não fala em casa. Essa tendência reforça a 

marginalização das línguas africanas e os sujeitos, e silencia os fatores 

sócio-históricos, ideológicos ao definirem uma única língua como meio 

de ensino. No que diz respeito a essa discussão verifiquemos o gráfico 

que se segue. 

O presente bloco apresentou quatro questões direcionadas aos 

professores, a saber: (1) Na sua opinião, as línguas nacionais têm 

interferido no processo de ensino? (2) Acha que a inserção das línguas 

nacionais no sistema de ensino viria a solucionar alguns problemas 
com que os alunos se deparam? (3) Como têm sido vistas as questões de 

diversidade linguística/cultural apresentada pelos alunos? (4) Na sua 
opinião, como lida com situações de apreensão de alunos quem têm o 
Português como língua segunda? Quanto às questões utilizadas no 

bloco, a sua leitura deve ser feita partindo da esquerda para a direita e 

encontram-se distribuídas a cor verde para a escola da Kizanga e a cor 

azul para a escola do Nguvu. 
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Gráfico 10 - Contato linguístico e variação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No que concerne à pergunta 1, que tinha como finalidade saber se 

as línguas nacionais têm interferido no processo de ensino, foram 

utilizadas as opções interfere pouco, não interfere e interfere muito. Os 

resultados descrevem que os professores da escola do Nguvu tiveram 

destaque para a opção interfere pouco, com escala 3. Os professores da 

escola da Kizanga, com escala 2, selecionaram a opção não interfere. Já 

a opção interfere pouco apresentou escala 1 em Kizanga. A opção 

interfere muito teve escala 1 para professores das duas escolas.  

Em relação à pergunta 2, que visava saber se a inserção das 

línguas nacionais no sistema de ensino viria a solucionar problemas com 

que os alunos se deparam, foram criadas as seguintes opções: sim, não e 

indiferente. O gráfico descreve que os professores da Escola do Nguvu 

foram unânimes com uma escala 4 ao afirmarem sim. Foram da mesma 

opinião os professores da escola da Kizanga, com escala 3. Quanto à 

opção não, somente professores da Escola Kizanga responderam, com 

escala 1. A opção indiferente não obteve resposta.  

Quanto à pergunta 3, que tinha como finalidade saber como são 

vistas as questões de diversidade linguístico/cultura apresentada pelos 

alunos, fizemos uso das opções vista como um problema e vista como 
uma oportunidade. Sobre esse assunto, os professores da escola do 

Nguvu tiveram a mesma opinião, com escala 4, que indicava a variável 
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vista como uma oportunidade. Os professores da escola da Kizanga 

foram da mesma opinião, mas com uma escala 2, e a mesma escala 

representou a opção vista como um problema. 

No que concerne à pergunta 4, que procurava saber se se tem 

valorizado os aspectos culturais e linguísticos dos alunos durante as 

aulas, fizemos recurso as opções nem sempre, sim e não. Os professores 

das duas escolas foram unânimes a indicarem a variável sim com escala 

máxima 4 e as demais variáveis não tiveram opiniões.  

Reconhecemos o caráter polêmico envolvendo o modelo de 

bilinguismo a se adotar, uma vez que esse modelo tem muito a ver com 

o status atribuído às línguas, o que acaba influenciando a definição de 

modelos e programas de ensino bilíngue. Muitas investigações 

desenvolvidas em e sobre África, sobre a Educação bilíngue, como por 

exemplo, Timba (1991), Benson (1997), Massimaculo (2010), Nzau 

(2011) Zau (2013), Joaquim (2013), Manuel (2015), entre outros, 

espelham realidades de determinados países que adotaram modelos de 

“bilinguismo transicional, no qual a língua desprestigiada é 

gradualmente substituída pela língua de prestígio naquela sociedade, e o 

indivíduo passa a ser monolíngue” (BAZARIM, VILELA e OLIVEIRA, 

2012, p. 6). As descrições de modelo de ensino bilíngue na “realidade 

africana” tendem a ser aplicadas como transicionais, em que há uma 

transição das línguas nacionais para a língua hegemônica. Essas visões 

de bilinguismo foram vivenciadas na República do Congo. No caso do 

Quênia, Ginja (2008, p. 101) sustenta que “na educação o inglês é o 

meio de instrução, Kiswahile é ministrado como disciplina e outras 

línguas deixam de fazer parte efetiva do sistema após os três anos 

iniciais de ensino”.  

No que se refere a Moçambique, Nhampoca (2015) afirma a 

existência do ensino bilíngue com enfoque no modelo bilíngue de 

transição, em que as línguas bantu existentes naquele país são usadas 

nas classes iniciais e paulatinamente vai sendo substituída entre a (6ª e 

7ª classe), dando primazia ao português.  

Pelo acima descrito, uma vez que Moçambique, Quênia, 

República do Congo não consideram as duas línguas como objeto, mas 

como meio de ensino e instrução até o fim da formação, questiona-se: 

trata-se de modelos que valorizam a diversidade? Estaríamos perante 

dois tipos de escolas: (i) a escola que ensina uma segunda língua e (ii) a 

escola que ensina através da segunda língua. Fica claro que o uso da 

língua nacional usado nos três ou quatro primeiros anos de escolaridade 

acaba por prestigiar e legitimar o português uma vez que a L1 do aluno é 

gradualmente substituída.  
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A realidade da África do Sul, diferentemente do modelo dos 

países acima mencionados, adotou um modelo aditivo de ensino 

bilíngue em que  sustentam que só é possível obter resultados 

satisfatórios no ensino bilíngue se se manter as duas línguas no sistema 

de ensino-aprendizagem; isso porque, no caso de um falante das línguas 

nacionais, a compreensão da L2 vai estar implícita no conhecimento da 

L1 (MABILETJA, 2015).   

Quanto a este assunto, estamos perante a educação bilíngue 

efetiva “quando a aprendizagem da língua deixa de ser um objeto por si 

mesmo, passando a ser usado para ensinar conteúdos em outras áreas do 

currículo” (BAKER e JONES, 1998 apud MOURA 2009, p. 48). Desta 

forma, segundo Bazarim, Vilela e Oliveira, (2012), existem três modelos 

de ensino bilíngue: o assimilacionista de submersão; o assimilacionista 
de transição; e o de enriquecimento linguístico. Dos três modelos de 

ensino bilíngue apresentados, alguns países africanos têm adotado o 

segundo modelo que, a nosso ver, não valoriza afincadamente a 

necessidade da vitalidade linguística que se pretende. Se as políticas de 

Estado terem as línguas como objeto pode motivar um número elevado 

de desistência escolar, dificuldades de aprendizagem. Para melhor 

esclarecer observa o gráfico “Escola e situação”.  

Neste bloco de perguntas dirigidas aos professores unimos três 

questões, como (1) Qual tem sido o nível de desistência dos alunos? (2) 

Quem, entre os alunos, apresenta maior dificuldade de aprendizagem? e 

(3) Que estratégias metodológicas utiliza para facilitar o processo de 

ensino? A leitura do gráfico é desenvolvida de forma ascendente, de 

baixo para cima e as cores azul representa a Escola do Nguvu e verde a 

Escola da Kizanga. 
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Gráfico 11 - Escola e situações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na pergunta (1), com o objetivo de saber o nível de desistência 

dos alunos de forma a compreender as reais motivações, utilizamos as 

opções alto, médio e baixo. Os professores da Escola do Nguvu 

consideraram a variável alto, com uma escala 3. Os professores da 

escola da Kizanga tiveram a escala 3 para a variável média, tendo assim 

a variável baixa uma escala 1 para cada escola.  

Percebemos que o nível alto de desistência dos alunos na escola 

do Nguvu é devido ao modelo de ensino adotado, com foco no ensino 

em língua portuguesa. Os professores, em conversa mantida comigo, 

alegaram que a escola não os representa e nem ajuda a respeitar a sua 

língua. Podemos afirmar que perante uma ação linguístico-política 

segregadora e marginalizadora, uma vez que os professores sentem a 

necessidade de ensinarem na língua que melhor falam; eles acreditam 

que a escola deve inserir nos programas curriculares temáticas 

relacionadas a identidade sociocultural.  

Os professores fazem apologia da inserção das línguas nacionais 

no sistema de ensino como resultado da diversidade linguística e 

cultural que nutre o país. O ambiente de diversidade linguística permite 

a que as línguas nacionais circulem até mesmo na capital do país embora 

em menor número nas ruas, mas no ambiente familiar ainda é utilizada a 

língua. Porém, não é possível definir que somente nas áreas rurais e/ou 
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urbanas se falam as línguas nacionais e/ou o português. Em todo caso, 

as fronteiras entre o urbano e o rural são tênues uma vez que, quer no 

urbano, quer no rural, utilizam a língua Kimbundu bem como a língua 

portuguesa. Então o que as pessoas consideram como rural e urbano? Na 

verdade, esta fronteira estabelecida entre o urbano e o rural é 

estabelecida através da concepção que se tem do urbano como o espaço 

que se encontra nas proximidades urbanas de qualquer cidade e o rural 

como o espaço mais distante possíveis da urbanidade e preservam uma 

tipologia de vida diferente da praticada no urbano. Porém, como o foco 

do nosso estudo é voltado a sociolinguística e como descrito acima, 

embora suas marcas de urbano e rural, no que se refere ao uso das 

línguas a sua fronteira se torna tênue.  

Evidenciamos que, conforme os resultados do gráfico “Escola e 

situações”, os alunos que têm a L1 o Kimbundu apresentam maiores 

dificuldades de aprendizagem. No que se refere à desistência escolar, os 

professores da Escola Primária da Kizanga alegaram existir uma 

desistência média, e os professores da Escola Primária do Nguvu 

alegaram desistência alta. O reconhecimento da diversidade linguística e 

cultural urge de modos a permitir o (re)pensar de um ensino 

democrático e inclusivo. Os resultados obtidos reforçam a urgência na 

(re)definição de estratégias para um ensino que reconheça a importância 

das línguas nacionais na vida de seus falantes.  

 O respeito a diversidade linguística e cultural exige que 

tenhamos um ensino inclusivo, que se estenda à nível nacional. Com o 

cumprimento desse pressuposto, desconstruiríamos a ideia apresentada 

por Santos (2010, p. 228) de que “o fim do colonialismo político não 

terminou o colonialismo social, nem nas ex-colônias, nem na ex-

potência colonial.”    

Diante do exposto, para que se elabore um modelo de ensino 

bilíngue efetivo, faz-se pertinente destacar a necessidade de o Estado:  

(i) (re)conhecer as práticas linguísticas dos indivíduos em relação 

à sua língua materna/L1, sustentada no contexto 

sociolinguístico e sociocultural em que se encontra a 

comunidade – tipologia de escola e sua política para um modelo 

de ensino eficaz e funcional; 

(ii)  elevar o status das línguas nacionais nas províncias em que os 

indivíduos estão inseridos, de modo a terminar com o 

imperialismo linguístico e cultural – ensinar pela língua 

nacional e não a língua, isto é, a língua nacional como meio de 

ensino; 
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(iii) (re)pensar a ideologia escolar e preservar a identidade do 

indivíduo no interior da sua comunidade cultural e linguística, 

isto é, que o ensino-aprendizagem veicule valores culturais e 

tradicionais que envolvem valores da sociedade em que ele se 

insere por meio do ajuste dos programas curriculares;  

(iv) desenvolver políticas que permitam a capacitação de quadro 

e disponibilidade de material didático, permitindo o 

funcionamento de uma escola que valorize as práticas 

linguísticas e culturais dos alunos. 

De forma sintética, as asserções básicas para se pensar o ensino 

bilíngue no contexto rural descritos acima podem ser demostrados no 

esquema que se segue:  

 
Figura 7 - Asserção do ensino bilíngue 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pensamos que, considerando os pontos elencados acima, urge a 

adoção de uma cultura heterogênea com base na diversidade linguística 

do país, contribuindo para um modelo de ensino bilíngue mais justo, 

inclusivo e democrático, que só se torna eficiente e eficaz se olharmos 

as línguas como cultura, ideologia e identidade de um povo. Neste 

prisma, sugere-se que “se as reformas externas querem ter algum 

impacto devem dirigir-se a potenciar a capacidade interna das escolas 
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para as levar a cabo, e esta deve ter um impacto nas aprendizagens dos 

alunos” (BOLÍVAR, 2007 apud JOAQUIM, 2013, p. 247). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O contexto linguístico angolano é heterogêneo, abarca 

diversidade linguística e cultural, realidade que instigou-nos a refletir 

sobre as políticas linguísticas para o ensino em Angola em situação de 

diversidade linguística, tendo em conta o elevado índice de reprovações, 

desistências, bem como as inúmeras dificuldades enfrentadas pelos 

alunos. As situações elencadas acima motivaram-nos a traçar os 

objetivos seguintes: (i) compreender as políticas linguísticas de Estado 

em situação de diversidade linguística e cultural para o contexto 

educacional; (ii) refletir sobre o modelo do projeto de ensino bilíngue, 

implementado pelo Ministério da Educação de Angola; (iii) analisar, 

comparativamente à política educacional do Estado, o aproveitamento 

dos alunos da Escola Primária da Kizanga, localizada na área urbana da 

província de Malanje, e dos alunos da escola primária do Nguvu, 

localizada na área rural desta mesma província. A seguinte questão 

norteou nossa pesquisa: em que medida as políticas de Estado para o 

ensino em Angola respondem às necessidades dos falantes das línguas 

nacionais?  
A dissertação esteve metodologicamente apoiada em análise 

documental; descrição da situação educacional de Angola e das escolas 

analisadas; revisão do referencial teórico, com enfoque em autores 

angolanos; e coleta de dados empíricos a partir da realização de 

entrevistas, aplicação de questionários e observação. A partir de uma 

análise comparada dos resultados, chegamos a três conclusões 

principais, como se descrevem abaixo.   

Sobre as políticas linguísticas de Estado em situação de 

diversidade linguística e cultural para o contexto educacional, os 

pesquisadores de linguística aplicada africana e os demais professores 

entrevistados, encarregados de educação, destacam a relevância que há 

por se adotar o ensino bilíngue em Angola e em África, de forma geral. 

A situação das línguas em Angola é complexa e de difícil abordagem. 

Um exemplo da dificuldade de acesso a informações mais pontuais 

sobre as línguas de Angola foi o Censo de 2014: o campo reservado para 

as línguas não possibilitou a obtenção de resultados detalhados que 

permitissem saber o número de falantes por localidades/províncias, e se 

os falantes têm a língua portuguesa ou as línguas nacionais como 

primeira ou segunda. A despeito dessa insuficiência de dados sobre a 

realidade sociolinguística de Angola, acreditamos que nesta pesquisa foi 

possível perceber que a política linguística adotada por Angola legitima 

a língua portuguesa como o meio de comunicação nas diversas esferas 
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da vida social, especialmente a educacional, dificultando a vida social 

dos falantes de línguas nacionais. Aliás, a ideologia do monolinguismo 

como requisito para a construção de unidade nacional integra a retórica 

política, o que ajuda a criar a ideia de que o multilinguismo seria um 

problema para a construção de uma comunidade angolana. Defendemos 

o oposto: o reconhecimento e legitimação/oficialização da diversidade 

linguística em Angola ajudaria a construir uma ideia de angolanidade 

mais plural e respeitosa.  

Dos resultados dos questionários, atestamos uma tendência, na 

província de Malanje, para o uso do português na área urbana, enquanto 

na área rural haveria uma intensa situação de bilinguismo kimbundu-

português. Interpretamos que a forte presença do português na área 

urbana ocorre devido ao contexto e as exigências sociais que se impõem, 

e na realidade rural percebemos uma resistência linguística imposta pela 

realidade contextual. Finalmente, a política linguística angolana carece 

de intervenção para que os povos tenham suas práticas linguísticas 

garantidas por meio de um ensino inclusivo que considere um processo 

de ensino e aprendizagem na língua nacional. E sobre esta questão, Paxi 

(2017) assegura que a política de ensino-aprendizagem monolíngue não 

se aplica à realidade sociolinguística e sociocultural angolana.   

Concluímos afirmando que a implementação do projeto de ensino 

bilíngue em Angola não teve um estudo preliminar detalhado para 

avaliar, por exemplo, o tipo de ensino bilíngue a ser adotado, além de 

não apresentar uma planificação prévia para a formação de quadros e 

produção de material didático próprio, o que motiva questionar o 

alcance dos objetivos do projeto de ensino bilíngue angolano, uma vez 

não refletir o contexto para o qual ele se destina. Conforme vimos, o 

projeto insere no sistema de ensino, da 1ª classe a 3ª classe, o ensino das 

línguas nacionais, tomadas como objetos de ensino. Porém, o projeto 

não se preocupa com o papel das línguas nacionais como meio de 

ensino, considerando-as como disciplinas aos moldes do que ocorre com 

as línguas estrangeiras, como é o caso do inglês e francês, etc. Essa 

realidade documental enfrenta contradições, primeiro porque o projeto 

de ensino bilíngue estaria condicionado à inscrição do Diploma legal, a 

que a Lei de Base do Sistema de Educação de 2016 se refere, que viria a 

atribuir solidez à inserção das línguas nacionais no sistema de ensino; 

segundo porque deveria ser definido um estatuto das línguas nacionais 

que elucidasse o espaço de utilização das línguas; terceiro, porque os 

alunos necessitam que o sistema de ensino-aprendizagem seja em 

línguas nacionais.  
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Conforme vimos, os objetivos do projeto destinam-se, de forma 

geral, a reduzir a elevada taxa de reprovações e a elevada taxa de 

abandono escolar. Isso nos indica que, apesar do projeto ter como mote 

o “ensino bilíngue”, o fim último, de fato, é que os alunos adquiram 

competências na língua hegemônica, o português, o que inibe, 

discrimina e marginaliza os falantes das línguas nacionais. O cenário 

monolíngue instaurado no ensino promove e reforça a assimetria no 

ensino-aprendizagem nas duas línguas, voltado ao assimilacionismo que 

valoriza o português em detrimento das línguas nacionais. 

No que tange ao desempenho dos alunos nas duas escolas 

primárias da província de Malanje, uma na área urbana e a outra na área 

rural, foi possível chegar às seguintes conclusões: O funcionamento do 

ensino monolíngue pode contribuir para cenários de dificuldades na 

ordem da compreensão, motivando a reprovação e desistência, 

principalmente em escolas das áreas rurais. A falta de domínio da língua 

portuguesa pode ser apontada como uma das causas. Reconhecemos que 

as avaliações de processos de ensino-aprendizagem em Angola operam 

de maneira política: atestam altos índices de reprovação e desistência, 

mas não reconhecem a articulação entre esses dados e o fracasso da 

política educacional do país. Percebemos que os alunos desenvolvem 

seu pensamento na língua materna e ao depararem-se com a língua 

portuguesa, não têm como transportar o que pensam para o português. 

Os alunos não estão preparados para questões de leitura e escrita, fato 

que pode ser motivado pela insuficiência do projeto de ensino bilíngue 

angolano em não aplicar o ensino das línguas nacionais como meio de 

ensino. Esta realidade exige repensar o modelo do projeto. 

Em síntese, as conclusões deste ponto retomam aspectos já 

extensamente apresentados no texto, permitindo-nos concluir que se 

torna imprescindível que o Ministério da Educação reelabore o projeto 

de ensino bilíngue como um modelo que se adeque à realidade 

contextual, o que envolveria a revisão não só do projeto, mas do plano 

curricular voltados para um ensino mais inclusivo e participativo, 

acabando com as limitações da integração sociolinguística dos falantes. 

Isso porque a definição das línguas de ensino tem relevância na 

qualidade de ensino-aprendizagem (NGABA, 2012).   

Todavia, (re)pensar o ensino bilíngue em Angola implicaria a 

(re)verificação das políticas linguísticas e como estas são aplicadas, bem 

como a (re)formulação dos programas curriculares de modos a refletir a 

realidade e as necessidades do país. A nosso ver, os objetivos traçados 

para o projeto de ensino bilíngue foram bem formulados, mas o modelo 

de ensino bilíngue adotado não ajuda a atingir os objetivos pretentidos. 
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Porém, ao repensarmos as políticas linguísticas, isso pode contribuir 

para inclusão no sistema escolar dos aspectos sociolinguísticos e 

socioculturais que são parte da vida dos indivíduos. Com isso, para que 

se problematize o papel do Estado na homogeneização linguística e 

reprodução de práticas excludentes do modelo de ensino bilíngue, torna-

se pertinente que o MED seja reformulado, partindo de um olhar voltado 

para a realidade dos falantes e, com base nisso, criar condições para a 

implementação de políticas linguísticas mesoglóticas, posição que vem 

sendo assumida desde o primeiro ponto das nossas discussões e 

conclusões.   

 

 4.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Todo e qualquer trabalho científico nunca é na sua instância 

concluído, uma vez que, no desenrolar da pesquisa, vamos nos 

apercebendo de certas lacunas que o mesmo apresentou. Considerando 

as limitações – de tempo, de gastos financeiros, de acesso aos dados – 

que afetaram a pesquisa, sentimos como um desafio a recolha de dados 

em escolas que implantaram o ensino bilíngue. Se torna relevante, 

também, destacar questões que carecem de atenção por parte dos 

pesquisadores do contexto educacional de Angola, no que tange à luta 

por um ensino-aprendizagem inclusivo, dando espaço às línguas 

nacionais e suas respetivas culturas, pois são eles que constituem a 

nação angolana, respeitando assim a diversidade linguística e 

sociocultural associada à forma de pensar, agir e ver o mundo. Ainda 

buscamos, em um próximo momento, (i) analisar o ensino bilíngue 

partindo de um olhar mais focado nas avaliações desenvolvidas pelos 

alunos e sua inserção no contexto; (ii) analisar como os aspectos 

sociolinguísticos e socioculturais são abordados em sala de aula, de 

modo a obter dados minuciosos para contestar de forma mais ampla o 

índice de reprovações e abandono escolar; (iii) analisar a agência e 

resistência linguística em contexto de fronteiras entre o urbano e o rural; 

(iv) analisar a realidade sociolinguística e a política linguística do 

Estado para o contexto hospitalar em Angola; (v) refletir sobre o lugar 

do mais velho na cultura local e seu papel na preservação linguístico-

cultural.   

Reconhecemos ser importante que em investigações posteriores 

se desenvolva uma pré-recolha de dados de modo a permitir o ajuste dos 

questionários a serem aplicados e as entrevistas a serem efetuadas, bem 

como a redefinição da metodologia a ser utilizada. Quanto à captação 

fotográfica das escolas, também sentimos haver falhas, uma vez que em 
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uma das escolas foi fotografada a sala na sua íntegra, já na segunda, o 

mesmo não foi feito. Situações desta natureza devem ser evitadas uma 

vez que as fotos tiradas devem obedecer ao mesmo critério de seleção 

para possibilitar uma análise comparada. Além disso, o tempo de 

permanência na província em estudo não permitiu a que recolhêssemos 

maiores dados e compreendêssemos melhor a vivência. 

Apesar das limitações encaradas durante a pesquisa, pensamos ter 

alcançado as indagações e reflexões sobre política linguística de ensino 

bilíngue em Angola, motivando discussões para os que se interessam 

sobre o assunto e pretendem desenvolver discussões em torno da 

questão.  
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ANEXO A – Ilustração  7: Mapa de África 

 
 

 
 
Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=mapa+de+%C3%A1frica&tbm=isch&tbo
=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjNo7G7n6PUAhVFSSYKHfH

oCaAQsAQILQ&biw=1366&bih=662#imgrc=rSpt99bu513wbM: Acessado 

em: 12/Abr./2017. 
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