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Centralização versus Descentralização do Governo do Sistema Educativo em Angola: Um 

estudo exploratório 

 

Resumo 

 

A presente dissertação analisa o atual momento da governação do sistema educativo angolano 

problematizando o dilema centralização versus descentralização. A pesquisa está delimitada entre  1975 

- 2019,  e tem como principal objetivo analisar a posição tanto do partido que governa Angola desde a 

sua independência, quanto  a dos partidos políticos da oposição, com assento parlamentar. A 

metodologia adotada na presente investigação é qualitativa. Na recolha de dados recorremos, sobretudo, 

à  pesquisa documental e à entrevista semiestruturada. A pesquisa documental incidiu sobre dados de 

caraterização do país e do seu sistema educativo. Por seu lado, as entrevistas foram realizadas com 

representantes dos três principais partidos politicos  angolanos, com representação parlamentar. 

Resumidamente, os participantes no estudo empírico consideram que a  opção entre centralização ou 

descentralização depende principalmente de opções políticas mais globais relativamente ao modelo de 

governação do país. Não obstante a descentralização das instituições públicas estar consagrada nos 

documentos oficiais, a análise e interpretação dos dados de investigação (em particular, os discursos 

dos actores politicos entrevistados) apontam para o generalizado reconhecimento de uma forte 

centralização da governação do sistema educativo angolano, numa linha de continuidade com o modelo 

de governação do sistema educativo herdado do passado colonial.  

 

Palavras-Chave: centralização, descentralização, educação pública, governação, políticas educativas.  
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 Centralization versus Government Decentralization of the Education System in Angola: 

An Exploratory Study 

Abstract  

 

The present dissertation analyzes the current moment of the governance of Angola educational system 

debating the centralization versus decentralization dilemma. The research is limited between 1975 and 

2019, and it crucially aims at analysing the political stances of either the political party in power since 

the national independence or those of the political parties in the opposition, with parlimentary seat. The 

methodology adopted in this dissertation is qualitative. In the data collection we used, mainly, database 

searches and semi-structured interviews. The database search was targeted at the country characteristics 

and its educational system. In turn, interviews were conducted with representatives of the three main 

political parties, with parlimentary seat. In summary, participants of the empirical study point out that 

the option towards a centralized versus a decentralized system is grounded on more encompassing 

political trends than just the governance ideology. Although decentralization of public institutions is 

enshrined in official documents, the analysis and interpretation of research data (in particular, the 

speeches of the political actors interviewed) points to the wide recognition of a heavy centralized model 

of governance of the educational system, much in line with the model of governance of the educational 

system inherited from the colonial past.  

Key words: centralization, decentralization, educational policies, governance, public education. 
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Introdução 

 

O presente estudo analisa a problemática da governação do sistema educativo angolano, focando-se 

especificamente no dilema centralização versus descentralização, e tomando como baliza cronológica 

da  pesquisa empírica o período entre 1975 - 2019.  A estruturação  do estudo exigiu a prévia definição 

dos seus conceitos e pontos de referência centrais, quer de um ponto de vista teórico-conceptual, quer 

de um ponto de vista metodológico. Assim, o estudo apoia-se  cientificamente nas seguintes opções e 

definições: 

 

Problemática 

A governação do sistema educativo angolano.       

 

Problema de investigação 

Análise do dilema político centralização versus descentralização da governação do sistema educativo 

angolano, com base em contributos teóricos, concetuais e metodológicos desenvolvidos no  campo da 

análise sociológica e organizacional de políticas educativas. 

  

 Questão de investigação 

As diferentes forças partidárias angolanas, com assento parlamentar,  seleccionadas para o estudo, 

convergem  ou divergem na visão e análise da problemática da governação do sistema educativo em 

Angola? Sim. Porquê? Não. Porquê? 

 

Opções metodológicas 

Realização de um estudo empírico, com base numa abordagem qualitativa. 

 

Objectivos  científicos – construção de conhecimento 

Descrever e analisar as políticas educativas desenvolvidas em Angola, no que se refere à problemática 

da governação do sistema educativo, considerando dimensões  históricas, políticas e organizacionais.  

Analisar as perspectivas e posições dos partidos políticos angolanos seleccionados para o estudo  face 

à questão da governação centralizada ou descentralizada do  sistema educativo angolano.  
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 Identificar e analisar as implicações resultantes das opções centralização ou descentralização da 

governação do sistema educativo angolano.   

Tendo em conta as opções teóricas e metodológicas acima referidas, a  dissertação foi estruturada  do 

seguinte modo: 

No primeiro capítulo, faz-se uma breve contextualização do estudo na realidade angolana, destacando 

aspetos históricos, geográficos, políticos, organizacionais, económicos e sociais.  

No segundo capítulo faz-se o enquadramento teórico inscrito numa matriz do modelo Weberiano, 

instalando esta perspetiva como modelo caracterizador da escola ao nível administrativo e dos Sistemas 

educativos.  

No terceiro capítulo  apresenta-se o enquadramento teórico do estudo, com destaque para a 

problemática da governação do sistema educativo angolano, focando a oposição dilemática centralização 

versus descentralização.  

No quarto capítulo faz-se a apresentação e a justificação das opções metodológicas e  a caraterização 

das linhas definidoras do estudo empírico.  

No quinto capítulo apresentam-se e analisam-se os resultados de investigação, e procede-se a uma 

análise interpretativa e crítica dos mesmos.  

A dissertação termina com uma conclusão, na qual se chama a atenção para  um significativo conjunto 

de condicionalismos que rodearam a realização do estudo empiríco, e se propõem algumas  pistas para 

investigação futura. 
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Capítulo I - Contextualização  

 

1.1.O País – caraterização histórica, física, demográfica, política e educacional 

   

 

Neste capítulo começamos por caraterizar o País do ponto de vista dos aspectos fisícos e demográficos. 

Os portugueses estiveram presentes desde o século XV em alguns pontos do que é hoje o território de 

Angola. A República de Angola situa-se na costa do Atlântico Sul da África Ocidental. A delimitação do 

território apenas aconteceu no início do século XX. Seus limites1 não tiveram em conta os aspetos tribais: 

ao norte limitado pela República Democrática do Congo; a leste, com a Zâmbia, ao Sul, com a Namíbia, 

e a Oeste, pelo oceano Atlântico. Sua extensão territorial é de 1.246.700 𝑘𝑚2, sua extensão é 14 vezes 

maior do que Portugal, sendo o segundo maior país de África a Sul do Sara, depois do Zaire. Possui 

uma linha costeira de 1.650 km, que se estende para o interior, numa área de 4. 837 km, e com uma 

extensão da costa Atlântica de 4.837km. Pela sua extensão é o sétimo país de África pela sua superfície, 

pela extensão, seu território de aproximadamente 1,2 milhões de Km2 coloca Angola na posição de 22° 

maior país do mundo. Angola é organizada em províncias em 1955. Administrativamente tem 18 

províncias2, 164 municípios e 573 comunas. As três camadas dos governos locais são hierarquicamente 

relacionadas e integradas ao governo central, sendo a sua capital a cidade de Luanda. Em 1975 o país 

torna-se independente, pouco depois da queda do regime salazarista, em Lisboa, em 25 de abril de 

1974. Esse  período marca o início de um país soberano, sendo que a partir desta altura o Estado3 cria  

um conjunto de instituições no campo político e administrativo. 

 
1 As fronteiras de qualquer País, entendemos que são os limites que são feitos pelos homens de modo a limitar um determinado espaço. 
Em particular a configuração de Angola é um resultado da herança colonial. “A definição dos limites e das características dos escalões 
territoriais, a sua criação, modificação ou extinção, no âmbito da organização político-administrativa, bem como a organização territorial 
para fins especiais, tais como económicos, militares, estatísticos, ecológicos ou similares, são fixadas por lei” (Art. 180.º da Constituição 
da República de Angola). 

2 Ver nomes de províncias no mapa 2 que se segue. Art.5º (da Lei constitucional de Angola) organização do território. 
3 A propósito do conceito de Estado, de acordo com Afonso o Estado é entendido “como a organização política que, a partir de um 
determinado momento histórico, conquista, afirma e mantém a soberania sobre um determinado território (…)” (Educação & Sociedade, 
2001, p.17). Desta forma, o Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de 
um povo ou nação, e pode-se afirmar que seus principais elemento são constituidos pelo territorio, população e a soberania; nesta fase, 
tornou-se numa entidade com poder soberano para governar um povo. O Estado é o principal ator com capacidade para desenvolver e 
aplicar políticas que possam elevar o funcionamento das instituições públicas. 
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A população angolana tem uma composição bastante complexa, uma vez que é  constituída por várias 

etnias, tal como se pode observar no mapa abaixo: 

 

                                

                             Figura1  Mapa Étnico de Angola em 1970 

 

No entanto, durante a guerra civil (1975-2002) houve um fluxo permanente migratório de populações 

das áreas rurais para as cidades, provocando um êxodo rural. De acordo com os dados do último censo 
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populacional realizado no País, em 2014, pelo Instituto Nacional de Estatística, a população angolana4 

é constituída por cerca de 25 milhões e 789 mil e 24 habitantes, sendo que  deste universo populacional 

12 milhões 499 mil 041 são do sexo masculino, e 13 milhões 289 mil 983 são do sexo femeino. Porém,  

projeções avançam que, a população é atualmente de 30 milhões de habitantes, sendo que cerca de 8 

milhões vivem na capital do país (INE, 2016). 

 

Política 

O sistemo político em Angola é presidencial. À luz da Constituição da República de Angola  o Presidente 

é o chefe de Estado e do governo e o comandante das forças de defesa e segurança (Art. 108.º da 

Constituição da República de Angola 2010). O sistema político é multipartidário, desde 1992, altura em 

que se realizaram as primeiras eleições multipartidárias. Vários partidos têm concorrido aos pleitos 

eleitorais. Neste ponto do trabalho académico vamos apenas dar enfâse à abordagem  de partidos 

políticos  com assento no Parlamento, resultante das eleições de 2017, como segue a cronologia dos 

fatos: 

- O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), fundado aos 10 de dezembro de 1956.  Este 

foi o partido que proclamou a independência e que tem governado Angola até à atualidade. 

-  A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), partido político fundado aos 13 de 

março de 1966, sendo um dos principais objetivos da criação deste movimento na altura a divergência 

de estratégia na condução da luta armada, “(…) onde lutar pela liberdade e independência total de 

Angola, assegurar a instalação da democracia e a melhoria das condições de vida dos angolanos, numa 

base igualitária (…)” foi a principal causa (Edições Novembro, Jornal de Angola 11 de Novembro de 

2018). 

- A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) é um movimento político fundado em 1954. 

-  A Convergência Ampla de Salvação de Angola (CASA-CE) é uma coligação de partidos mais recentes 
do país, fundado em 2012. 

- O Partido de Renovação Social (PRS) é um partido político em Angola fundado  em 1990.  

 
4 O estado estabelece, através de uma completa e diversificação, um conjunto de garantias fundamentais alicerçadas no chamado princípio 
da dignidade Humana. Partindo desde censo os dados apontam que a população angolana é extremamente jovem e que a esperança de 
vida subiu para 60 anos. 
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A base do atual sistema político angolano é a Constituição aprovada pela Assembleia Nacional em 27 

de Janeiro de 2010.  

 

1.2. Evolução histórica  da Educação em Angola 

 

A Educação durante o período colonial 

Constituida como nação livre e soberana a 11 de Novembro de 1975, sua história se divide em três 

longos períodos.  

Em 1482, o comandante e navegador Diogo Cão, chegou à província do Zaire, onde a partir desta região 

com o seu grupo de soldados, começaram a conquistar não apenas o território de Angola, mas também 

outros territórios em  África.  No decorrer deste período, no século XIX, Portugal passou a ocupar 

lentamente o território de Angola, abrangendo, em primeiro lugar, todas as populações que se 

aglomeravam em Luanda e Benguela, seguindo-se outras localidades que iam se criando na altura. A 

colónia portuguesa formou-se em Angola no ano de 1575, com a chegada de Paulo Dias de Novais, que 

se fez  acompanhar por 100 famílias de colonos, para além dos soldados. Paulo Dias de Novais, foi o 

primeiro governador português em Angola. O seu objetivo estava centrado na exploração5 de recursos 

naturais e humanos6. Todavia, quanto à economia, Portugal assentava as suas políticas na agricultura, 

na exploração de madeira, borracha, marfim e outros recursos que geravam grandes rendimento para 

Portugal. Neste período, os portugueses que se encontravam em Angola, tinham as suas atenções 

voltadas para o comércio, e notava-se um vazio no domínio educacional.   

“Para inverter essa situação e no intuito de desenvolver o território e atrair a imigração de 
famílias portuguesas, tornou-se essencial a criação de um sistema de ensino naquele território. 
Assim, (…)  pelo decreto de 14 de agosto de 1845, criado por Joaquim José Falcão, ministro do 
Estado, da Marinha e do Ultramar, e assinado pela rainha D. Maria II. Falcão criou algumas 
escolas, tal como a Escola Principal de Instrução Primária, e constituiu um Conselho Inspetor 
de Instrução Pública” (Liberato, 2014, p.1006). 

 

 
5 Angola era governada em função das normas fortemente centralizadas do governo de Lisboa.  O controlo global da província de Angola 
era responsabilidade imediata do Presidente do Conselho do Ultramar. 

6 A exploração dos recursos humanos estava da base de promover o tráfico negreiro de escravos, na formação de mercados externos. 
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Esses foram os primeiros passos para uma educação formal das populações em Angola, mas essas 

populações não estavam preparadas para frequentar esse ensino, sendo que desde sempre estavam 

acostumados com uma formação não formal, que era baseada apenas na sobrevivência das populações. 

A partir desta data, fizeram-se esforços para criar um sistema de ensino em Angola, orientação que foi 

reforçada com a publicação de um decreto por Luís Augusto da Silva, em 1869. 

Durante vários séculos da colonização portuguesa, o ensino esteve sob a responsabilidade das Missões 

Religiosas (Católicas e Protestantes), em função do contrato missionário celebrado entre o governo 

Português e a Igreja Católica. Como os documentos afirmam, o goveno português passou toda a 

responsabilidade à Igreja. “Missões7 protestantes e Católicas, por meio da educação, ofereciam ao 

angolano a porta de entrada para uma das poucas mudanças legais possíveis, ou seja, tornar-se um 

assimilado, estatuto este que passou a ser regulamentado pelo Estado salazarista, a partir de um 

conjunto de leis, iniciando pelo Estatuto dos Indígenas de 1926” (Nascimento, 2016, p. 89). A ditadura 

militar em Portugal reforçou o aparelho ideológico colonial, substituiu as disposições autonomistas e 

radicalizou a política imperial. A subida de António de Oliveira Salazar em 1932 ao poder irá marcar o 

início de um Estado autoritário, antiparlamentar, antiliberal, anticomunista, colonialista e corporativista 

(Alves, 2013). 

 Neste período, o ensino laico era muito reduzido e apenas praticado por algumas instituições não 

reconhecidas. Apesar de existir nesta fase já um ensino oficial em Angola, a situação da maioria da 

população em nada se alterou, pois, um grande número continuava sem escolarização. No entanto, 

desde o momento da assinatura do decreto de José Falcão em 1845, passaram-se 74 anos para a 

criação da primeira escola secundária em toda província de Angola. Mesmo com o surgimento desta 

escola, a realidade em Angola quanto à escolarização em nada tinha mudado, sendo que apenas 

frequentavam essa escola maioritariamente  filhos de grandes proprietários8 europeus que viviam em 

Angola, fazendeiros portugueses, elementos de ascendência portuguesa e alguns filhos de classes altas. 

Nesta senda pode afirmar-se que o ensino colonial não era um ensino orientado para servir todas as 

populações angolanas, sendo que aos poucos que frequentavam as escolas era-lhes apenas ensinado 

os programas e os conteúdos de ensino da realidade portuguesa. Desta forma criava-se um vazio 

 
7 A educação e a atividade missionária mantiveram-se estreitamente ligadas devido ao trabalho fundamental empreendido pela igreja no 
campo educacional. 

8 A educação sempre teve carácter classista pois tinha que corresponder aos interesses da classe dominante em qualquer etapa de luta. 
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cultural9 acerca de conhecimentos da realidade da própria colónia, como refere Guerra “cultura é 

processo de negociação  de significados que sucedem entre os individuos que formam parte do mesmo 

grupo social” (Guerra, 2002, p. 169). Assim, sendo que tradição é a transição de um conjunto de 

costumes, ideias crenças, lendas de uma geração a outra, sendo o costume transmitido de geração em 

geração ou aquilo que se faz por hábito, notava -se um vazio neste sentido. O estudo da evolução da 

humanidade, como a sua cultura, quanto o estudo dos grandes movimentos de libertação nacional, 

sendo que estes marcaram grandemente as mudanças atuais da sociedade num contesto geral. 

O acesso à educação não foi uma realidade para a maioria das populações não-brancas, havendo um 

grande fosso entre o que se passava nas zonas rurais e nas zonas urbanas, sendo que nas zonas rurais 

muitos dos indígenas (indivíduos não brancos que ainda não tinham sido assimilados, ou seja, ainda 

não tinham passado pelo processo educativo que os conduzia a uma aproximação, por muito ligeira que 

na verdade tinha sido, aos parâmetros da civilização ocidental) não recebiam mais instrução do que a 

cristã, através das missões (Togal, Pimenta & Sousa, 2008). 

Neste período do Estado Novo, a escola foi considerada como veículo de transmissão do ideal salazarista, 

em que saber ler, escrever era o bastante para a maioria. A educação tinha suas “bases na política 

educativa em vigor na metrópole, sendo, contudo, imbuída pela mensagem dos colonizadores, enquanto 

agentes da civilização” (Liberato, 2014, p. 1010). 

Nesta perspetiva, Liberato assinala que nesta fase o sistema de educação era extremamente direcionado 

para certas classes, defendendo a instrução em Angola como meio de civilização do angolano, utilizando, 

para o efeito, a língua portuguesa, ou seja, proibindo o uso de qualquer língua africana naquele território 

(Liberato, 2014). Salazar construiu um governo que era caracterizado pela alta centralidade, tanto na 

metrópole, como nas colónias. Durante este período, segundo a visão ideológica e política de Salazar, 

os povos não podiam ser formados, pelo argumento de que eram “selvagens”. E neste contexto, em 

detrimento da influência da Igreja, achou-se que para os povos das colónias ler, escrever e conhecer a 

moeda monetária era o suficiente para toda classe dominada.   

O ensino superior em Angola foi implementado na década de 1960. Sendo que antes deste período os 

estudantes para frequentar este nível, a maior parte tinha que se deslocar para Portugal, concretamente, 

para as universidades de Coimbra e Porto, muitos deles por meio de bolsas de estudo oferecidas pelas 

 
9 Sendo que “a cultura, enquanto elemento unificador e diferenciador das práticas da organização, comporta dimensões de integração de 
várias subculturas dos seus membros e de adaptação ao meio social envolvente” (Nóvoa, 1992, p.29).  
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missões religiosas, visto que estas, para além da formação evangélica, já nesta altura estavam 

preocupadas com a sua educação, tais como (missão Católica, missão Protestante e missão Batista ), 

“no entanto apesar de serem atribuídas bolsas de estudo para frequência do ensino superior na 

metrópole, o fato é que esse acesso estava vedado à maioria dos angolanos” (Liberato, 2014, p. 1012).  

A partir desta data, tentativas de criação de um Instituto Superior em Angola estava em carteira, mas a 

metrópole não dava esse privilégio, desejando apenas privilegiar alguns angolanos com bolsas de 

estudos, “atendendo às exigências da população, o governador-geral Venâncio Deslandes apresentou ao 

ministro do Ultramar, Adriano Moreira, o primeiro projeto de criação do ensino superior em Angola, que 

recebeu a designação de Escola Superior Politécnica de Angola” (Liberato, 2014, p.1012). 

Em resposta ao projeto de criação de um Instituto Superior em Angola, foram criados na primeira 

instância cinco centros universitários distribuídos por Luanda (arte e medicina), Lubango (educação) e 

Huambo (agronomia e veterinária), (Liberato, 2014), para uma população escolar de cerca de 286 

estudantes e um corpo docente de 18 professores.  Em 1968, através do Decreto-Lei nº 48790 de 23 

de dezembro de 1968, os Estudos Gerais Universitários são transformados em Universidade de Luanda. 

Este período serviu como arranque do Ensino Superior em Angola. 

Toda a história relativamente à educação em Angola está naturalmente vinculada à história de educação 

de Portugal, sendo que, neste período, o regime colonial português era o detentor de toda a 

administração, política como económica. 

Estrutura, organização e governo do sistema educativo no período colonial: 1926 - 1974 

(ditadura Salazar - centralização) 

 

Nesta secção apresenta-se uma síntese histórica sobre a forma como a estrutura, organização e governo 

do sistema educativo mantinha um  perfil centralizador.  

A ditadura salazarista que durou entre 1926 -1974  recusava-se, com todas as forças, a abandonar  as 

colónias. Desde este momento Portugal preocupava-se em realizar grandes obras públicas, 

proporcionando, desse modo, um grande desenvolvimento no território. 

Não obstante esse desenvolvimento, o sistema de educação neste período não era dos melhores, em 

função das políticas de exclusão social que se praticavam neste período10.  A proclamação do Estatuto 

 
10 “Um estudo histórico, político e sociocultural dessa dimensão levar-nos-ia a distinguir e a compreender melhor sobre que princípios 
políticos e culturais estava baseada a educação (formal) e a vida do homem angolano (…)” (Nguluve ,2006).  
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Político, Civil e Criminal dos Indígenas (Estatuto do Indígena), em 1926, foi uma das soluções encontrada 

em Portugal para reorganizar as relações com os nativos de suas colónias. O principal objetivo desta 

relação com os indígenas não era para mantê-los assimilados, mais sim de modo a garantir o 

desenvolvimento11 na vida da colónia, sendo esta a principal mão- de-obra (Nascimento, 2013). 

 

“A política colonial que então se promoveu assentava sobretudo na diferença entre o “nós”, raça 
portuguesa, e os “outros”, indígenas, separação legalizada pela nova política do indigenato 
(1926) e pelo Ato Colonial (1930). A ideologia da raça acentuou, assim, a separação entre os 
brancos, oriundos da metrópole; os brancos naturais de Angola; os africanos, civilizados e não 
civilizados (indígenas). Angola não seria mais a terra de deportados ou de selvagens, pois a raça 
civilizada, munida de instrução, iria conseguir levar a cabo sua missão de civilizar os africanos 
(…)” (Liberato, 2014, p.1009). 

 

As normas de conduta que se viviam nesta altura, exerciam grande impacto em estabelecer a promoção 

das capacidades dos que podiam ser assimilados. “Para os angolanos, a assimilação trazia consigo uma 

série de ambiguidade: por um lado, lhes conferia distinção social; por outro, possibilitava-lhes a entrada 

no mundo português, mas criava uma série de marcas identitárias (…)” (Nascimento, 2013, p.174). 

 

O regime colonial implementa em 1845 o primeiro sistema educativo em Angola, havendo uma primeira 

sistematização do setor de educação, ao lado das escolas missionárias. Estas foram crescendo 

gradualmente  criando assim os liceus. Após um período de 30 anos surge assim uma reforma neste 

setor, passando para um sistema inteiramente formal. Sendo este período caracterizado por duas fases 

no domínio da educação, uma de 1928 a 1958, e outra de 1958 a 1975. O primeiro período 

caracterizou-se pela aplicação no ensino de uma política de separação de raças, e o segundo período 

(…) pela diferenciação de ensino. 

De acordo com os documentos oficiais do Ministério da Educação, antes da independência de Angola, 

o país defrontou-se com um sistema educativo que se assemelha ao sistema português. É relevante 

lembrar a Revolução de 25 de Abril de 197412, que  inaugurou um período que “ficaria marcado por 

uma verdadeira descompressão social e política, pela reanimação e remobilização em movimentos e 

 
11 Neste período, embora se tenham registado alguns dados positivos, notaram-se debilidades que se centravam fundamentalmente na 
relação humana, causando um vazio no desenvolvimento.  
12 Hoje, as conquistas obtidas do 25 de Abril fazem parte do nosso quotidiano. 
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partidos políticos, sindicatos, associações e grupos informais, comissões de todo tipo (…)” (Lima, 1998). 

No final do período colonial a taxa de analfabetismo em todo País rondava os 85%.  

 Este período, determinou o novo rumo político das províncias do Ultramar, com a entrada em vigor da 

nova Constituição a 25 de Abril de 1976. Esta foi uma fase de transição do regime. Este período foi 

marcado pela governação em ditadura e fazia uso de todos os meios ao seu alcance para reprimir as 

tentativas de transição para um estado de direito democrático. No processo de derrube do regime 

marcelista, nos chamados três Ds: Democratizar; Desenvolvimento e Descolonizar. Este último objetivo 

era aquele que decorria naturalmente do fim das hostilidades, aquele que teria o tempo mais limitado 

para ser cumprido e aquele que maiores repercussões iria ter sobre a sociedade civil (ONU, 2007). 

Neste processo, houve revindicação dos seus direitos, e no sentido, dos angolanos serem donos dos 

seus próprios destinos. De um modo geral, todo o cidadão angolano neste período participou de qualquer 

jeito, mas destacamos neste trabalho figuras que deram origem aos principais partidos: Agostinho Neto, 

Holden Roberto e Jonas Savimbi. “Independentemente de eventuais leituras colaterais inerentes aos 

respetivos legados, as trajetórias dos políticos cruzaram-se com os caminhos da independência” (Jornal 

de Angola 11 de Novembro de 2018). 

Na luta pela conquista da independência, surgiram inúmeras razões para que os movimentos de 

libertação lutassem pela liberdade do povo angolano, no sentido de ver um país livre, sendo que o regime 

colonial violava os direitos humanos, onde o foco primordial era a ditadura. Pela autodeterminação dos 

movimentos de libertação nacional, “a luta anticolonial dos Movimentos foi apoiada por atores externos 

que pretendiam substituir-se ao Estado colonizador. As superpotências instrumentalizaram os 

Movimentos, transformando-os em atores-satélites com o fim de alcançar os seus objetivos geopolíticos 

no continente” (Esteves, 2016, p. 31). Sendo que o MPLA foi nesta altura apoiado pela União Soviética, 

a UNITA  pela China e África do Sul o FNLA pelo (EUA) e depois pela China. Apenas os três movimentos 

históricos foram reconhecidos pela ONU.  Os Acordos começaram por afirmar a FNLA, o MPLA e a 

UNITA como os únicos e legítimos representantes do povo angolano a proclamar o direito à 

independência. A ONU desempenhou um papel muito importante no processo de descolonização, 

ajudando as sociedades a nível do continente a promover o seu desenvolvimento social e económico. 

“A Revolução de 1974 permitiu, igualmente, a transferência, para os movimentos de libertação, da 

soberania política que Portugal exercia nas ex-colónias africanas” (Alves, 2013, p. 21). Conclui-se que 

com o processo de descolonização Angola tornou-se livre da opressão colonial, mas, desde o ponto de 
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vista organizacional do sistema educativo e não só, notou-se um grande vazio, visto que Angola não tinha 

quadros suficientes13 para dar sequência neste setor, o que entendemos nós que este efeito teve um 

impacto negativo para o desenvolvimento do sistema educativo em Angola. Tal como aconteceu em 

Portugal, de igual modo aconteceu em Angola, como refere Estevão “a gestão democrática na sua fase 

revolucionária caracterizou-se por um grande dinamismo em muitas escolas do país, provocando 

convulsões e fraturas internas muito vivas, tendo como pano de fundo a necessidade de destruição das 

estruturas do antigo regime e de uma mais ampla, e urgente, democratização da sociedade e da 

educação” (Estêvão, 2004, p.210).  

 

Estrutura, organização e governo do sistema educativo na Angola independente (1975 - 

2002) 

 

Nesta secção apresentamos uma síntese histórica sobre a estrutura, organização e governo do sistema 

educativo depois da independência de Angola.  

De acordo com a Carta das Nações Unidas, que estabelece o reconhecimento por Portugal do direito 

dos povos à autodeterminação, tal como podemos observar no seu artigo 2º da Lei nº 7/74 “o 

reconhecimento do direito à autodeterminação, com todas as suas consequências, inclui a aceitação da 

independência dos territórios ultramarinos e a derrogação da parte correspondente do artigo 1 da 

Constituição política de 1933. Foi tornada extensiva às províncias ultramarinas, pela portaria nº 179, de 

2 de agosto de 1974” (Lei das colonias à independência, 25 de 2012).   

Enquanto outros poderes coloniais se retiravam progressivamente de África, Portugal aguentou a 

tempestade durante vários anos, até à capitulação em 1975. A isto segue-se a descolonização mal 

preparada, concretizada a um ritmo precipitado. Embora não fosse derrotado no campo de batalha, 

Portugal teve finalmente de ceder. Contudo, nem o golpe militar em Portugal em 1974 nem a rápida 

saída de Angola trouxeram paz ao país (Waals, 2011). 

Com a queda do regime Salazarista em Portugal ocorrido a 25 de abril de 1974 abrem-se novos 

horizontes para Angola. “O golpe militar do 25 de Abril de 1974. A conjuntura externa14 é abordada de 

 
13 Os poucos quadros nacionais que o país possuía no período da descolonização, não eram suficientes para levar a bom porto os desafios 
do país, sobretudo no setor da educação.  
14 A luta em Angola é um assunto que não se deve analisar de forma isolada, os acontecimentos políticos em Portugal, na Guiné em 

Moçambique, culminaram com o golpe militar de 1974, estão consequentemente referenciados. 
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acordo com as premissas gerais do modelo realista que ilustra as dinâmicas de luta pelo poder entre os 

principais atores envolvidos no processo de descolonização” (Esteves, 2016, p.21). 

 

“O pós-colonialismo, assim como o pós-nacionalismo, implicaram o fim do predomínio do 
colonialismo e do nacionalismo que caracterizaram a história de Angola durante a segunda 
metade do século XX, marcada pela Guerra Fria e pelo reforço da globalização, processo que 
determinou a economia e a política mundial. A sociedade angolana e o poder político angolano 
pós-colonial são caracterizados pelo clientelismo, pela pobreza e fome, pelo tráfico de 
influências, pela corrupção e suas consequências sociais, económicas, financeiras (…)” (Alves, 
2013, p.225). 
 

Durante o processo de descolonização, vários movimentos foram formados, mas com grande dificuldade 

de liderança, visto que neste período notava-se uma grande ausência de líderes capazes, que pudessem 

representar estes movimentos. Pode-se entender, que neste processo de descolonização de Angola, o 

papel de Portugal influenciou bastante o partido no poder em Angola. Não houve real autodeterminação 

dos povos de Angola (…) desempenhar o papel de promotor do processo de sovietização de Angola 

(Esteves, 2016). Nesta fase o sistema de educação correspondia a três níveis de ensino, que, de uma 

forma geral, tinha ainda a estrutura do sistema português, “no final do período colonial a taxa de 

analfabetismo em todo País rondava em 85%.” (Ferreira, 2017, p. 77).  

“As instituições públicas de educação estão sujeitas a direção do titular do poder Executivo a 
quem compete, entre outras, aprovar acompanhar, monitorizar, controlar, fiscalizar e avaliar a 
execução e a implementação dos objetivos e metas das instituições e do Sistema de Educação 
e Ensino, nos termos a regulamentar em diploma próprio para cada subsistema” (Artº. 100º do 
sistema educativo). 

  

Estes que sempre foram dirigidos pelo Ministério da educação designadamente o ensino primário, ensino 

secundário e o ensino Superior.  

Com a intervenção dos três movimentos de libertação MPLA (Movimento Popular de Libertação de 

Angola), UNITA (União Nacional Para a Independência Total de Angola) e FNLA (Frente Nacional de 

Libertação de Angola). Movimentos estes que com todas as forças permitiram que Angola se tornasse 

livre da opressão colonial. Neste processo de descolonização houve intervenção não apenas destes 

movimentos, mas também de muitas forças externas, como por exemplo a ONU, a OUA, que 

contribuíram consideravelmente para a sua eficácia. Infelizmente, durante este período, na busca do 

 
 



 

14 
 

poder15, os movimentos de libertação não lutaram apenas contra o colonialismo, todavia também 

começaram a ver-se como inimigos.  

Nesta altura, depois da declaração da independência iniciou-se a guerra civil em Angola entre os três 

movimentos. A manutenção da paz, depois da independência em Angola foi um fracasso16. A guerra civil 

em Angola teve o seu início em 1975, após a proclamação da independência, pela luta do poder, ora 

deixado pelos portugueses.  

Como elemento associado diretamente à descolonização, surge o apoio a eleições livres e justas para 

alicerçar o caminho para a democratização. Deste modo, são vários os meios  empregues para que a 

democratização nos países com tradição colonialista ou ditatorial estabeleçam os alicerces para o bem-

estar e o desenvolvimento das populações (ONU, 2007). Dentro destas políticas, os outros partidos 

aceitaram participar desta democracia dando assim passos para as primeiras eleições democráticas no 

País.17   

- Primeiras eleições democráticas foram realizadas nos dias 29 e 30 de setembro de 1992.   

-  As segundas eleições democráticas foram realizadas nos dias 5 e 6 de setembro de 2008. 

-  As terceiras eleições democráticas foram realizadas nos dias 31 de agosto de 2012. 

- As quartas eleições democráticas foram realizadas no dia 23 de agosto de 2017. 

O Governo do país tem grande parte da responsabilidade, sobretudo de algumas situações básicas 

quanto à organização social, política, organizacional do povo angolano, acima de tudo, pelos problemas 

em torno do sistema de educação implantado no país. “Em 22 de novembro de 1976, foi lançada a 

Campanha Nacional de Alfabetização. O 1º Congresso do MPLA, em dezembro de 1977, aprovou os 

princípios da Reformulação do Sistema de Educação e Ensino, com a definição da política educativa e 

estrutura do sistema educativo em vigor a partir de 1978/79” (Ferreira, 2017, p.77).  A lei constitucional 

 
15

 Durante a luta, como se refere Ngulove 2006, cada movimento procurou recrutar seus combatentes nos diversos espaços em que a luta 
era conduzida, assim como mobilizar os indivíduos combatentes dentro e fora do território nacional.  
16 Depois da independência, Angola tornou-se assim o país numa guerra civil que se alastrou numa primeira fase até 31 de Março de 
1991, Nesta altura Angola parecia ter atingido por fim o equilíbrio conducente à obtenção da verdadeira independência em Outubro de 
1992, com a realização das eleições, que em função dos seus resultados causou uma guerra mais dispendiosa da África, que parecia ter 
terminado, com o processo de paz de 1992 e de uma segunda tentativa em 1994, a que se seguiu uma paz curta mas sangrenta, o 
conflito acendeu-se de novo durante o ano de 1999, parando apenas com a morte de Savimbi em  Fevereiro de 2002. (Waals, 2011). 

17 Democrática desde o ponto de vista do próprio conceito de democracia, mas podemos aqui afirmar em que o País teve sempre uma 
democracia em “rótulo”. Teoricamente, nos discursos temos vindo a ouvir falar de democracia. Mas quando observamos as instituições 
funcionam desde o ponto de vista no sentido partidário (Zau, 2002).  
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angolana consagra a educação como um direito para todos os cidadãos, independentemente do sexo, 

raça, etnia e crença religiosa,  

“O Sistema de Educação e Ensino tem caracter universal, pelo que, todos os indivíduos têm 
iguais direito no acesso, na frequência e no sucesso escolar nos diversos níveis de ensino, desde 
que sejam observados os critérios de cada Subsistema de Ensino, assegurando a inclusão a 
igualdade de oportunidade, bem como a proibição de qualquer forma de proibição” (Artº nª 9º).  

 

Pelas políticas organizacionais do sistema educativo em Angola, temos vindo a registar que vários 

cidadãos têm sido excluídos desde direito que a lei lhes confere. Angola manteve o programa do ensino 

colonial18, notando a necessidade de reformular esse sistema, no sentido de colocar a educação ao 

serviço do povo angolano, cuja implementação se iniciou em 1978 e que teve como princípios gerais os 

seguintes:, 

  

- Igualdade de oportunidades no acesso e continuação dos estudos  

- Gratuitidade do ensino a todos os níveis 

 - Aperfeiçoamento constante do pessoal docente.  

 

“(…) A cooperação internacional foi a coluna dorsal para a educação angolana e continua ainda 
a exercer esta função. Os diversos protocolos de cooperação que o governo de Angola foi 
estabelecendo com vários países (…), constituiu um exemplo real das inúmeras acções de 
formação académica e profissional dos angolanos” (André, 2010, p .169).  

 

Após a independência foi promulgada a Lei nº 4/75 de 09 de dezembro de 1975, que consagrava a 

nacionalização do ensino. Neste sentido Nguluve (2006) afirma que a nacionalização do ensino tinha 

como objetivos imediatos fazer do sistema de educação um instrumento do Estado substituindo  todo o 

aparelho colonial da educação e ensino, promovendo no seio da sociedade angolana uma educação 

virada para o povo.  

 
18 O sistema de ensino colonial foi objecto de reformas que  tiveram em consideração as circunstâncias histórico-económicas e à conjuntura 
política internacional 
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De acordo com os dados oficiais, cinco anos depois da implantação da independência, os números de 

escolarização cresceram significativamente, comparando com os 608.607 alunos matriculados em 

1973, pouco antes da conquista da independência, tais como se pode constatar do quadro: 

 

Quadro 1- Evolução do Número de Alunos após a Independência de Angola 

Fonte: Adaptação do esquema do Ministério da Educação e Cultura/Gabinete do Plano. 

Para além da evolução do número de alunos, o quadro acima  mostra a sua distribuição por três níveis 

de formação:  

o I Nível com duração  de 4 anos (1ª, 2ª, 3ª, 4ª) classes que corresponde ao Ensino Primário;  

o II Nível com duração de 2 anos (5ª, 6ª classe) que correspondente ao Ciclo Preparatório; o III Nível 

com duração de 2 anos (7ª, 8ª classe) que corresponde ao curso geral. 

 

Tal como o quadro evidencia regista-se um certo esforço das autoridades angolanas no sentido de 

promover a expansão do sistema de ensino. 

Ano Iniciação Iº Nível IIº Nível IIIº Nível Total 

1976/77 361.446 592.450 70.933 8.025 1.032.854 

1977/78 416.937 958.676 94.317 19.010 1.488.940 

1978/79 746.328 1.420.739 113.884 24.663 2.305.614 

1979/80 664.500 1.713.817 176.687 40.272 2.596.276 

1980/81 404.255 1.332.297 150.204 36.433 1.923.189 
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Do ponto de vista político, os sistemas mudam sempre em função da orientação política19 que estiver a 

exercer o poder no momento. Esta surgiu da necessidade de mudar as políticas educativas  que eram 

levadas a cabo pelo colonialismo português, sendo que estas não correspondiam às expectativas dos 

angolanos. Entende-se que as políticas educativas  constituem um conjunto de estratégias da ação do 

governo em relação à educação. 

  

O estudo realizado pelo Ministério da Educação angolano, após a implementação relativamente ao novo 

Sistema de Educação, esse que partiu da reformulação do sistema Colonial, resultou algumas 

anomalias, nesta senda o governo angolano define novas políticas, de modo a tentar dinamizar este 

setor. Analisando a sua conjuntura, o sistema educacional angolano do ponto de vista histórico ou 

político, tem sido caracterizado por uma génese organizacionalmente político, como, por exemplo, 

podemos notar no atual funcionamento das instituições públicas. Em função das várias dificuldades que 

o sistema de educação tem vindo a atravessar podemos aqui reafirmar os vários desafios por enfrentar. 

Em 1992, Angola envereda para o sistema político multipartidário, o que acarretou mudanças na política 

educativa. Em função de documentos oficiais, a população em idade escolar dentro do sistema escolar, 

dos 6 aos 14 anos, no período em referência era de 4.290.000, e fora do sistema de 2.020.442,  ou 

seja,  41,3% (Zau, 2002). 

Como afirma Vieira, com a proclamação da independência, o novo governo que se formou teve de 

imediatamente pôr em marcha o objetivo de criar um novo país, social, políticamene e economicamente 

estável (Vieira, 2007). Os anos que se seguiram à independência, foram os momentos em que o controlo 

militar foi o fator determinante das identidades políticas que paulatinamente foram mudando as políticas 

do país. 

Neste período, registaram-se alguns Acordos políticos, sendo o primeiro o de Alvor, assinado a 15 de 

janeiro de 1975, pelos representantes dos três movimentos de libertação de Angola - MPLA, UNITA, 

FNLA – acordo esse  que definiu os princípios da partilha do poder em Angola. Esta partilha não teve 

êxito, pois pouco tempo depois da assinatura do documento, os movimentos iniciaram um conflito 

armado pelo controlo do país. Começou, assim, a guerra civil em Angola, que Pearce define como “um 

conflito entre um estado angolano e os angolanos que se ponham ao estado, não obstante o considerável 

 
19Quanto a esse sistema, Zau alega que “efetivamente o sector educacional era totalmente dependente, quer no plano de recursos 
financeiros, quer no das construções e reparações de infraestruturas e produção de equipamentos e mobiliários” (Zau, 2002, p. 135). 
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apoio externo de que beneficiavam ambas as partes” (Pearce, 2017, p. 53). Nesta altura registavam-se 

níveis muito baixos quanto à educação em Angola. Como ainda afirma Nguluve “O país tornara-se um 

palco de conflitos. A falta de espírito de compromisso com a paz para Angola foi suficiente para minar o 

espaço que propiciaria uma reconciliação nacional mais duradoura” (Nguluve, 2006, p.37). A euforia 

política e o desejo de aniquilar todas as marcas da colonização influenciaram negativamente o sistema 

de ensino. “Muitos conflitos têm como o objecto o poder, devido às vantagens que ele pode trazer. 

Aqueles que detém mais poder podem depender principalmente da influência da ideologia para manter 

o seu domínio” (Giddens, 2009, p.94). De salientar que neste período o novo sistema educativo 

mostrava alguns indicadores que o diferenciava do sistema colonial, sendo que a educação passou já a 

ser acessível para todos, tornando-se numa obrigação para toda população angolana, como podemos 

observar na atual LBSEE angolana no seu capítulo 11 no Artigo 5º “O Sistema de Educação e Ensino 

rege-se pelos princípios da legalidade, da integralidade, da laicidade, da universalidade, da 

democraticidade, da gratuitidade, da obrigatoriedade, da intervenção do Estado, da qualidade de 

serviços, da educação e promoção dos valores morais, cívicos e patrióticos”. 

O que de certa forma não acontecia no período colonial. E a mesma passou a ser controlada pelo novo 

governo. Como afirma Zau (1996) “a construção de uma sociedade livre, democrática, de paz e 

progresso social, inserida no atual contexto neoliberal imposto pela globalização, acabou por substituir 

os objetivos anteriormente direcionados para a construção de uma sociedade socialista de tipo marxista” 

(p.364).  

 “O Sistema de Educação e Ensino em Angola é o conjunto de estruturas, modalidades e instituições de 

ensino, por meio das quais se realiza o processo educativo, tendente à formação harmoniosa e integral 

do indivíduo, com vista à construção de uma sociedade livre, democrática, de direito, de paz e progresso 

social” (Art.º 2º). Servindo deste modo a missão que é lhe conferida pela (LBSEE) – Decreto-Lei n.º 

17/16 de 7 de outubro.  

“A pobreza material e o atraso social dos povos angolanos, precisavam ser estudados e compreendidos, 

no transcurso da história, como resultado do desenvolvimento das sociedades classistas - do escravismo 

ao capitalismo” (Brito, 2005). 

A independência não foi o início de uma paz para os angolanos, mas sim o início de uma guerra civil 

entre os angolanos, conflito esse, que até certo ponto  “retardou” o desenvolvimento e a consolidação 

do sistema educativo angolano. Durantes anos, a prioridade dos governantes esteve sempre focada 
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noutros setores, enfraquecendo, desse modo, o setor de educação, que de um certo ponto de vista 

podemos considerar como sendo um dos principais, ou mesmo o principal setor para o desenvolvimento 

de um país.  A figura 2 mostra a estrutração do sistema educativo nesse período.  

                 Figura 2  Organigrama do Sistema Educativo da República Popular de Angola 

 

 “Como consequência da política educativa herdada do colonialismo português e dos 
constrangimentos de ordem político-militar e económico-social registados após a Independência 
Nacional e que prevalecem até ao momento, a República de Angola ainda conhece atrasos 
significativos no domínio educativo, sendo atualmente na África Subsahariana um dos países 
com as mais elevadas taxas de analfabetismo literal e de subescolarização, facto que condiciona 
negativamente o processo de recuperação e estabilização económica e social rumo ao 
desenvolvimento”( Ministério da Educação de Angola,  2011, p. 10). 

 

Apenas em 1975, antes da proclamação da independência,20 a Universidade de Luanda foi desdobrada, 

criando assim pólos universitários autónomos. Em 1976, a Universidade de Luanda passa, através da 

Portaria nº 76-A/76 de 28 de setembro do Ministério da Educação e Cultura, a designar-se Universidade 

Pública de Angola. O primeiro Reitor da Universidade de Angola foi o Doutor António Agostinho Neto, 

primeiro Presidente da República de Angola. Após o seu passamento físico, em 1978, em sua 

homenagem, a Universidade de Angola passou a ser designada de Universidade Agostinho Neto. “O 

 
20 As políticas educacionais que têm vindo a se desenvolver, em Angola, desde o alcance da sua independência, julga-se, que é falta de 
vontade política para tentar mudar o atual percurso deste sistema. 
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estatuto do Reitor foi equiparado a Vice-Ministro da Educação, sendo o mesmo e seus Vices nomeados 

pelo Presidente da República, com assento, por vezes, nas reuniões do Conselho de Ministros” (Silva, 

2004, p. 185). 

Estrutura, organização e governo do sistema educativo na Angola independente (2002 - 

2019 - democracia) 

 

O sistema educativo angolano tem atravessado várias situações de “mudança”. Desde o momento da 

implementação da educação formal em Angola, em 1845, o sistema educativo tem estado a “avançar”: 

até 2002, o país tinha 12 mil salas de aulas; hoje o país conta com mais de 56 mil salas de aulas, e 

tem vindo a aumentar gradualmente a oferta. A rede escolar foi ampliada com a construção de novas 

escolas em todo o país. Segundo os dados do Portal da Educação até 2016 havia 17.028 escolas do 

ensino geral, sendo 1.074 do II ciclo do ensino secundário, 2.608 do I ciclo, e 13.346 escolas do ensino 

primário. 

De 2016 a 2017 houve um esforço suplementar, porque se conseguiu disponibilizar algumas escolas 

que estavam em construção. Portanto, em 2017 houve um incremento de mais 200 escolas no ensino 

primário. No Primeiro Ciclo, o crescimento foi de 100 escolas e no II ciclo registou-se um aumento de 

mais 12 estabelecimentos escolares, (Portal da Educação de Angola acesado aos 02 de 02 de 2019). 

Os estudos realizados pelo Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação do 

Ministério da Educação angolano, após a Implementação da Reformulação do Sistema de Educação 

Colonial, ressaltou a existência de algumas anomalias.    

O diagnóstico elaborado contribuiu para a resolução das anomalias registadas bem como para a 

conceção de uma nova estrutura do Sistema Educativo, baseado na Lei n.º 13/01 de 31 de dezembro 

do Conselho de Ministros.  

 Com a aprovação da Lei de Bases do Sistema de Educação nos finais de 2001, a lei aprovada 

reestruturou grandemente o sistema educativo.  

A Reforma Educativa foi impulsionada porque havia dificuldades no sistema de ensino. Entretanto, foi 

orientado no sentido de se introduzir os novos mecanismos com vista a melhorar. Com a implementação 

da reforma era preciso trabalhar no sistema educativo para que houvesse fluidez no alargamento da 

rede escolar. 
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Na busca de se melhorar o ensino, algumas alternativas, originando assim as diferentes reformas, foi 

implementado a nova Lei de Bases, que de uma forma contínua a dar alguns passos neste setor, 

permitindo “ a criação de condições mais adequadas para a aplicação das políticas e dos programas 

nacionais, com o objetivo de continuar a assegurar, a incrementar e a dinamizar o crescimento e o 

desenvolvimento económico e social do país, bem como a adopção o aperfeiçoamento ou modificação 

de distintos instrumentos de governação” ( Lei de Bases do sistema Educativo, 17/16). 

Atualmente, o sistema educativo estrutura-se conforme o estabelecido no ponto 6 do Artigo 17º da 

Lei/16 de 7 de outubro: educação pré-escolar, ensino primário, ensino secundário, e ensino superior. 

- A Educação Pré-escolar21 é a base da educação, que cuida da primeira infância, uma fase da vida em 

que se devem realizar as ações de condicionamento e de desenvolvimento psicomotor, sendo obrigatória 

para as crianças que até aos cinco anos não tenham beneficiado de qualquer alternativa educativa 

dirigida.  

-  O Ensino Básico é o fundamento do ensino geral, constituindo a sua conclusão, com sucesso, 

“condição indispensável para a frequência do ensino secundário” (Art.º 27º). Este está organizado em 

três ciclos de aprendizagem, sendo duas classes para cada ciclo. 

- O Ensino Secundário Geral é o que prepara os alunos para o ingresso no ensino superior ou no mercado 

de trabalho (imediatamente ou após formação profissional complementar). Como podemos ver na Lei 

de Bases, no seu Artigo 31º, a sua organização compreende dois ciclos de três classes cada. 

- O ano de 1975, para a sociedade, marcou o início da mais importante reforma do Ensino Superior, 

sendo que é um “(…) conjunto integrado e diversificado de órgãos, instituições, disposições e recursos 

que visam a formação de quadros e técnicos de alto nível, a promoção e a realização da investigação 

científica e da extensão universitária do país, assegurando-lhes uma sólida preparação científica, técnica, 

cultural e humana” (Art.º61º).   Este é repartido em graduação e pós-graduação. A graduação comporta 

o bacharelato e a licenciatura. O bacharelato tem a duração de três anos, e oferece uma preparação 

científica fundamental para o exercício de uma atividade prática no domínio profissional, em diferentes 

áreas. A licenciatura tem entre quatro a seis anos de duração, do primeiro ao quarto, quinto ou sexto 

ano, conforme o curso, e oferece uma preparação científica fundamental mais aprofundada associada 

 
21  A educação pré-escolar resulta em traços de personalidade e desenvolvimento social das crianças no ambiente escolar, constituindo 
assim as bases da educação. Essa não é obrigatória, sendo que a mesma depende inteiramente da família. 
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à iniciação à prática da investigação científica, em diferentes áreas, para o exercício de uma atividade 

prática no domínio profissional. 

 

                               Figura 3  Sistema Educativo da República de Angola  

 

Fonte: Adaptado da Lei de Bases do Sistema de 
Educação, Lei 13/01 de 31 de dezembro 
(Angola, 2001b) 

 

O Sistema Educativo e Ensino Superior, foi implementado na década de 1960,  a 6 de outubro de 1963, 

com os Estudos Gerais Universitários. Nesta altura, Angola era ainda uma colónia portuguesa.  Tinha 

apenas uma universidade, a “Agostinho Neto”, que se desdobrava quase por todo o país. 

Alcançada a paz, em 2002, tendo em vista o desenvolvimento equilibrado e sustentável, em 2010 foram 

criadas mais seis universidades públicas, totalizando assim sete universidadas localizadas nas 18 

províncias correspondentes às regiões académicas. Em 2014, pelo Decreto Presidencial nº 188/14 de 

4 de Agosto foi criada a Oitava Região Académica, no sul de Angola, a Universidade Cuito Cuanavale, 

ficando as universidades públicas distribuídas da seguinte forma: 
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Quadro 2   I Região Académica, Universidade Agostinho Neto, com sede na Província de 

Luanda, abrangendo as Províncias de Luanda e Bengo, e compreendendo as unidades 

orgânicas que se apresentam de seguida 

 

 

Quadro 3  II Região Académica, Universidade Katyavala Buila, com sede na Província de 

Benguela, abrangendo as Províncias de Benguela e Cuanza Sul, que compreende as 

unidades orgânicas que se apresentam de seguida 

 

Quandro 4  III Região Académica, Universidade 11 de Novembro, com sede na Província 

de Cabinda, abrangendo as Províncias de Cabinda e Zaire, e compreendendo as unidades 

orgânicas que se apresentam de seguida 

 

Província de Cabinda  Faculdade de Medicina; Faculdade de Direito; Faculdade de Economia; 
Instituto Superior Politécnico; Instituto Superior de Ciências de Educação;  

Província do Zaire Escola Superior Politécnico 
 

Quadro 5  IV Região Académica, Universidade Lueji A´Nkonde, com sede na Província de 

Cabinda, abrangendo as Províncias de Lunda Norte, Lunda Sul e Malanje, que compreende 

as unidades orgânicas que se apresentam de seguida: 

Província da Lunda Norte Faculdade de Medicina; Faculdade de Direito; Faculdade de Economia; 
Instituto Superior Politécnico; Escola Superior Pedagógica 

Província da Lunda Sul  Instituto Superior Politécnico;  Escola Superior Pedagógica 

Província de Luanda  Faculdade de Ciências; Faculdade de Medicina; Faculdade de Direito; 
Faculdade de Engenharia; Faculdade de Economia; Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo; Faculdade de Letras; Faculdade de Ciências Sociais; 
Instituto Superior de Ciências de Saúde; Instituto Superior de Ciências de 
Educação Instituto Superior de Educação Física e Desporto; Instituto 
Superior de Ciências da Comunicação; Instituto Superior de Serviços Social; 
Instituto Superior de Artes.  

Província do Bengo  Instituto Superior Politécnico; Escola Superior Pedagógica  

Província de Benguela  Faculdade de Medicina; Faculdade de Direito; Faculdade de Economia; 
Instituto Superior Politécnico; Instituto Superior de Ciências de Educação 

Província do Cuanza Sul Instituto Superior de Petróleos; Instituto Superior Politécnico; Instituto 
Superior de Ciências de Educação;  
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Província de Malanje  Faculdade de Agronomia; Faculdade de Medicina; Faculdade de 
Medicina Veterinária; Instituto Superior Politécnico; Escola Superior 
Pedagógica 

 

Quadro 6  V Região Académica, Universidade José Eduardo dos Santos, com sede na 

Província do Huambo, abrangendo as Províncias do Huambo, Bié e Moxico, que 

compreende as unidades orgânicas que se apresentam de seguida:  

 

Província do Huambo  Faculdade de Medicina; Faculdade de Direito; Faculdade de Economia; 
 Instituto Superior Politécnico; Faculdade de Medicina Veterinária; 
Faculdade de Ciências Agrárias; Instituto Superior de Ciências de 
Educação;  

Província do Bié. Escola Superior Pedagógica; Escola Superior Pedagógica.  
Província do Moxico Escola Superior Politécnico; 

 

Quadro 7   VI Região Académica, Universidade Mandume Ya Ndemofayo, com sede na 

Província do Huila, abrangendo as Províncias de Huila, Namibe, que compreende as 

unidades orgânicas que se apresentam de seguida: 

Província do Huíla  Faculdade de Medicina; Faculdade de Direito; Faculdade de Economia; 
Instituto Superior Politécnico 

Província do Huíla  Escola Superior Pedagógica. Escola Superior Politécnico; Instituto 
Superior de Ciências de Educação;  
 

Província do Namibe Instituto Superior de Pescas 
 

Quadro 8  VII Região Académica, Universidade Kimpa Vita, com sede na Província da Uíge, 

abrangendo as Províncias de Uíge e Cuanza Norte, que compreende as unidades orgânicas 

que se apresentam de seguida: 

 

Província do Uíge  Faculdade de Direito; Faculdade de Economia; Escola Superior 
Politécnico; Instituto Superior de Ciências de Educação; Academia de 
Ciências de Saúde.  
 

Província do Cuanza 
Norte 

Escola Superior Politécnico; Escola Superior Pedagógica.  
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Quadro 9  VIII Região Académica, Universidade Cuito Cuanavale, com sede na Província 

do Cuando Cubango, abrange as Províncias do Cuando Cubango e Cunene, que 

compreende as unidades orgânicas que se apresentam de seguida: 

Província do Cuando 
Cubango 

Escola Superior Politécnica; Instituto Superior de Ciências de Saúde; Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo; Escola Superior Pedagógica; Faculdade de 
Economia; Faculdade de Direito; Faculdade de Medicina Veterinária; 
 Faculdade de Engenharia  

Província do Cunene Escola Superior Pedagógica; Instituto Superior Politécnico; Faculdade de 
Medicina; Faculdade de Ciências; Faculdade de Ciências Sociais; Faculdade 
de Ciências Agrárias 

Fonte: Todos os quadros (2 a 9) relativamente as regiões académicas foram elaborados pelo autor. 

 

Esta última  região académica foi implementada em 2014, pelo Decreto Presidencial nº 188/14 de 4 

de agosto, constituindo assim a oitava Região Académica. A figura nº4 ilustra o mapa das oito (8) regiões 

académicas. (Barbante, 2018) 

                 

Figura 4  Regiões Académicas  

 

Com o decorrer dos anos, e por força do reinvestimento do Estado no aumento do seu controlo sobre 

as instituições do ensino superior em todo o país e sua administração, testemunha-se uma dinâmica de 
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melhoria do sistema de ensino superior. De forma a evitar grandes distâncias das Unidades Orgânicas 

em relação às Reitorias.   

Ao longo de quase quatro décadas após a independência, o ensino superior público tem vindo a mostrar 

uma grande expansão, em todo o território. De forma a se melhorar o ensino neste nível, foi proposta a 

reorganização da Rede das Instituições do Ensino Superior Público no país.  

A reforma educativa implementada em Angola desde a promulgação da lei que estabeleceu o sistema 

educativo 13/01, estava assim programada em cinco fases, de modo a procurar estratégias de melhoria 

do sistema educativo para toda a população angolana, da seguinte forma: 

- A primeira fase teve o seu começo em 2002, e correspondia à preparação do novo sistema educativo. 

- A segunda fase teve o seu início em 2003, e correspondia à experimentação dos novos currículos.  

- A terceira fase desenvolveu-se entre 2004 e 2006, período da avaliação do sistema educativo 

- A quarta fase da reforma educativa desenvolveu-se no período de 2006 a 2011. 

- A quinta e última fase de avaliação global do sistema decorreu de 2012 a 2015, de modo a efetuar 

uma avaliação geral de todo o processo.  

 

Depois de breve incursão sobre a educação22 em Angola nos diferentes períodos, antes, durante, e 

depois da independência, podemos salientar que a educação nem sempre foi concebida no decorrer da 

sua história de forma equitativa. Com a independência houve uma expansão da educação, aumentando 

o acesso ao ensino, mas pelo carácter da educação, constitui uma questão que é permanentemente 

ligada aos propósitos políticos, sendo que o Estado deve garantir o direito à educação passando acima 

de tudo num crivo político. No seguimento do enquadramento teórico realizado em torno dos processos 

de centralização e descentralização educativa, é claro que temos vindo a nos deparar com ações 

governamentais vigentes nas políticas administrativas das instituições educacionais que tem vindo a 

dinamizar este setor. Vale aqui recordar que a luta pela libertação nacional levada a cabo pelos 

movimentos nacionalistas angolanos de libertação nacional (MPLA, FNLA e UNITA) abriu também aquilo 

que podemos considerar o caminho para a nacionalização do ensino e educação em Angola. A 

nacionalização do sistema educativo passa pelo bom exercício da liberdade, ideal esse que deverá ter a 

 
22 A história da educação tem grande relevância, sendo que, por intermédio desta se pode perfilar a evolução de muitos elementos que 
podem condicionar uma determinada sociedade. 
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sua maior expressão na educação, que Mandela considera a arma com a qual se pode mudar o mundo 

(Mandela, 2003). 

Nos últimos anos, verificou-se uma melhoria no acesso à educação, traduzido no aumento do número 

de alunos a frequentar um estabelecimento de ensino.  
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CAPÍTULO II  Enquadramento Teórico Organizacional 

 

A administração burocrática: alguns aspetos relevantes da abordagem weberiana 

  

No campo da sociologia das organizações  podemos deparar-nos com uma pluralidade de modelos de 

análise, que têm vindo a dar sustento no estudo das organizações, cada um destes modelos com seus 

pontos fortes e fracos. Assim, para este trabalho selecionou-se o modelo burocrático, que se baseia na 

teoria de Max Weber (1864-1920). A escolha do presente modelo de análise pauta-se na  preocupação 

em encontrar um quadro conceptual que sustente e corrobore a vertente empírica do presente trabalho. 

As organizações baseadas no modelo de inspiração weberiana exibem uma  forma de gestão racional, 

sendo que “o desenvolvimento da moderna forma de organização coincide em todos os setores com o 

desenvolvimento e contínua expansão da administração burocrática” (Weber, 1978, p. 24).  

No entanto, o estudo da hierarquia23 da autoridade, as normas são caraterísticas especificamente 

burocráticas. Weber afirma que a principal fonte de  legitimação do modelo hierárquico da administração 

burocrática reside no conhecimento técnico, sendo este o suficiente24 para garantir uma posição de 

extraordinário poder para a burocracia.  

Como explicita Lima:  

 

“(…) Quer seja visualizado numa vertente prescritiva (para aplicação à realidade), quer seja 
entendido como modelo descritivo que “reflete” as características comuns a um vasto conjunto 
de organizações das sociedades modernas – pode ser, globalmente, qualificado como uma 
imagem organizacional assente no princípio da racionalidade. Esta racionalidade traduz-se, 
designadamente, na previsibilidade e na certeza face ao futuro, na consensualidade sobre os 
objetivos, na correta adequação dos meios aos fins, nas tecnologias claras, nos processos de 
decisão e planeamento estáveis, concentrando-se, por isso, enquanto modelo de análise 
organizacional” (Lima,1998, p. 44). 

 

 
23 Silva alega que a hierarquia se “define numa estrutura de autoridade e controlo e uma organização de cargos, competindo a cada 
ocupante de um cargo o desempenho de funções em conformidade com as atribuições e competências conferidas” (Silva, 2004, p.62). 
24 Desde o momento que as organizações se tornam racionais, podemos aqui salientar que a probabilidade de esta ter sucesso é maior, 
concluímos que Weber teve como elemento principal o conhecimento como fator fundamental das organizações, de modo que essas 
alcançassem seus objetivos de uma forma consciente. 
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Estudos têm vindo a evidenciar que a administração das organizações, direta ou indiretamente 

apresentam caraterísticas do modelo burocrático. Referindo-se ao sistema educativo Crozier defende 

que: 

“(…) o sistema educativo (…) por ser facilmente classificado de burocrático. É o, antes de mais, 
na dimensão especificamente organizacional onde a centralização e a impessoalidade são 
levadas ao extremo. Em segundo lugar, quanto à pedagogia e ao próprio ato, caracterizados 
pela existência de um fosso entre o mestre e o aluno, o qual produz a separação estratificada 
do sistema burocrático. É ainda demasiado abstrato quanto ao conteúdo, sem contato com os 
problemas da vida prática e da vida pessoal do aluno. É-o, finalmente, no que respeita à 
importância que atribui à questão da seleção de uma pequena elite e da sua assimilação às 
camadas sociais superiores, em detrimento da formação do conjunto dos alunos.” (Crozier, 
1964, p. 290). 

 
Neste sentido, em conformidade com os conceitos de Silva, (2004) “a burocracia consegue gerar 

estabilidade, previsibilidade e eficiência por força das normas e dos controlos fazendo com que a ação 

organizacional decorra supostamente segundo os padrões normativos e as regras legais estabelecidas” 

(p. 65). Ainda nesta visão, Barroso salienta que “mais do que uma ação direta sobre os decisores 

políticos, o conhecimento exerce uma influência indireta no processo de ação pública, através das 

múltiplas aprendizagens” (Barroso, 2009, p.991). 

Para Lima, o modelo racional “acentua o consenso e a clareza dos objetivos organizacionais (que não 

constituem matéria relevante para discussão) e pressupõe a existência de processos e de tecnologias 

claros e transparentes.” (Lima, 2011, p. 23). Deste modo o modelo burocrático é entendido como sendo 

uma estrutura  que visa proporcionar clareza nas  decisões que são tomadas nas organizações formais 

existentes. “A proliferação burocrática estende continuamente a todas as esferas da sociedade a 

separação entre o indivíduo e os instrumentos de produção e administração de maneira que para 

trabalhar- e, consequentemente viver- as pessoas têm de se empregar em burocracia que dispõem 

daqueles instrumentos” (Weber, 1978, p. 7). A administração25 burocrática significa, fundamentalmente, 

o exercício da administração baseada no saber. Esse é o traço que a torna especialmente racional. De 

acordo com Weber, a burocracia tem as seguintes principais características: 

- Divisão do trabalho baseado na especialização funcional. 

 
25 Administrar significa planejar algo, controlar e dirigir os recursos humanos, materiais e financeiros. “Administrar não é nem privilégio 
exclusivo nem encargo pessoal do chefe ou dos dirigentes da empresa; é uma função que se reparte” (Fayol, 1984, p.26). 
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- Uma definição hierárquica de autoridade. 

- Um sistema de normas englobando os direitos e deveres dos ocupantes de cargos. 

- Um sistema de procedimentos que ordenam a atuação no cargo. 

- Impessoalidade das relações interpessoais. 

- Promoção e seleção segundo a competência técnica.  

Estas características baseiam-se numa racionalidade absoluta” ( Weber, 1987, p. 33).  

 

 

Vantagens da burocracia 

 

As principais vantagens da burocracia consistem nas decisões racionais que são tomadas de modo a 

administrar os recursos, essa que é baseada num profissionalismo dos seus funcionários. Considerando 

as limitações que a utilização exclusiva do modelo burocrático impõe, devido ao seu modo predominante 

de regulação e de exercício da hierarquia nas organizações de tipo burocrático,  de acordo com o autor 

no modelo burocrático os objetivos são claros e os papéis desempenhados por cada um são específicos. 

O modelo burocrático tem vantagens, sendo que permite analisar de forma racional os processos dentro 

das organizações. Tal como Weber afirma, o “processo administrativo é a busca racional dos interesses26 

– especificados nas ordenações da associação – dentro dos limites estabelecidos pelos preceitos legais 

e segundo princípios suscetíveis de formulação geral” (1978, p.16). 

 Em relação ainda às vantagens do modelo burocrático, Lima defende que 

 

 “A consideração do modelo burocrático ou da organização burocrática como tipo mais 
puro do modelo racional tem ainda a vantagem de possibilitar a concentração da nossa 
atenção num modelo teórico e não tanto em modelos normativos em que idênticas 
acepções de racionalidade estão presentes” (Lima, 2001, p. 23-24).  

 

Assim, as vantagens podem ser resumidas da seguinte forma: 

 
26 Para Morgan os interesses são “um conjunto complexo de predisposições que envolvem objectivos, valores, desejos, expectativas e 
outras orientações e inclinações que levam a pessoa a agir em uma e não em outra direcção” (Morgan, 2006, p.153). 
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- Rapidez nas decisões;  

- Precisão na definição do cargo e conhecimento dos deveres; 

- Racionalidade dos meios; 

- Uniformidade de rotinas e procedimentos. 

Desvantagens da burocracia 

 

Segundo Weber, a burocracia é a organização por excelência, sendo que esta procura os meios mais 

eficientes para atingir seus objetivos. Apesar dessa excelência o autor salienta qe a burocracia carrega 

também algumas desvantagens. 

- o  exagerado apego às normas pode afectar  alguns comportamentos dentro da organização, que 

podem traduzir-se em ineficiência;  

- a previsibilidade do seu funcionamento no sentido de obter a maior eficiência pode resultar numa 

disfunção burocrática;  

-   autoridade rígida, excesso de formalismo;  

- A falta de flexibilidade, conformismo e entrave à inovação; 

- Excesso de formalidade e excessiva valorização de regulamentos.  
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Capítulo III  A Problemática da Centralização versus Descentralização da Governação do 

Sistema Educativo 

 

Neste capítulo apresenta-se uma síntese de aspetos relevantes da problemática centralização versus 

descentralização da governação de sistemas educativos, seus conceitos, vantagens e desvantagens 

associadas ás opções politicas por sistema educativo centralizados ou descentralizados. 

As questões relacionadas com a centralização e a descentralização envolvem, normalmente, o princípio 

de delegação de autoridade.  Se as decisões são exercidas de uma forma central, diz-se que estamos 

diante de uma centralização. E, por outro lado, quando estas forem delegadas para os níveis inferiores 

da organização é geralmente caraterizada de descentralização ( Barreto, 1995).  

As organizações podem ser determinadas como centralizadas ou descentralizadas, sendo que fica muito 

difícil diferenciar uma organização apenas centralizada de outra apenas descentralizada. Pode-se afirmar 

que são as duas formas básicas de organização e atuação administrativa. Pode-se salientar que a 

administração do sistema educativo em qualquer lugar pode ser caraterizada de duas formas: 

administração centralizada ou administração descentralizada. 

 

3.1 a centralização 

De acordo com Fernandes (2005, p.54): 

 

“Globalmente, a centralização significa que, a responsabilidade e o poder de decidir se 
concentram no Estado ou no topo da Administração Pública cabendo às restantes estruturas 
administrativas, onde se incluem naturalmente as escolas, apenas a função de executar as 
directivas e ordens emanadas desse poder central.  
 

 A centralização é a forma27 dos tomadores de decisão estarem mais próximos do topo hierárquico da 

organização, ou ainda é o centro onde tudo se concentra, coordenando todas as atividades. 

Centralização, na perspetiva de Formosinho, é quando todas as decisões são tomadas no topo do 

sistema, isto é, nas chefias dos serviços centrais do Ministério da Educação (Formosinho, 1986). 

 
27 Segundo Friedberg, “a estratégia de um individuo, em contexto de relações de poder, consiste em manter o seu comportamento e as 
suas reacções tão imprevisíveis, quanto possível, permitindo-lhe alargar a sua margem de liberdade, ao mesmo tempo que restringe a dos 
seus adversários ou rivais” (Friedberg, 1995, p. 36) 
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Partindo deste pressuposto, entende-se que a centralização das instituições está vinculada ao governo. 

Em conformidade com o conceito de Barreto (1995, p.160), “a centralização consiste no 

estabelecimento de uma autoridade global, em princípio governamental ou estatal, que regula e presida 

às actividades de todas as unidades do sistema integrado”. Um sistema centralizado, entende-se como 

a reunião, em um único local, de todas as atividades de controle em um único órgão da estrutura 

organizacional. Constitui uma das características da organização, sendo que esta visa estabelecer um 

controlo nas relações de poder entre os seus membros.  

A centralização constitui um processo pelo qual as atividades das organizações, que estejam 

relacionadas com o planejamento e a tomada de decisões se concentram num determinado grupo de 

localização geográfica. Nesta visão Barreto (1995, p. 164), afirma que “a centralidade da instrução 

pública não é só organizativa, é também política e social, e não serão poucos os conflitos entre esta 

concepção de instrução e de escola”. 

A centralização28 é um processo em que a concentração da tomada de decisões29 está nas mãos de 

poucos indivíduos, onde todas estas “decisões” estão sempre sujeitas a aprovação desta classe 

“(…) cabendo às restantes estruturas administrativas, onde se incluem naturalmente as escolas, 
apenas a função de executar as diretivas e ordens emanadas desse poder central. A 
centralização requer a existência de uma organização administrativa hierárquica de órgãos e 
serviços na qual os inferiores estão diretamente dependentes dos superiores, sendo perante 
eles que respondem e não perante os seus clientes ou utentes” (Fernandes, 2005, p.54). 

 

A centralização30 no setor das políticas públicas, particularmente na área da educação é um processo 

fundamentalmente do Estado, sendo esta a instância mediadora de todas as políticas que norteiam o 

sucesso ou insucesso no desenvolvimento das instituições. Sobre esta apreciação Lima (1998, p.582) 

afirma que 

 

 “Numa administração centralizada, cada organização escolar é afirmada simultaneamente, 
como um centro de acção educativa e como uma periferia político-administrativa. A centralidade 

 
28 A centralização implica concentração das decisões no topo da organização, isto é, no nível institucional, com pouca ou nenhuma 
delegação para os demais níveis. Neste sentido a centralização concentra toda autoridade. 
 
30 Segundo Fernandes (2005) o conceito de centralização “significa que a responsabilidade e o poder de decidir se concentram no estado 
ou no topo da administração pública cabendo às restantes estruturas da administração (…) apenas a função de executar as directivas e 
ordens emanadas do poder central” (p. 54). 
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educativa/pedagógica de cada escola, enquanto unidade de gestão encontra-se em tensão 
permanente com o carácter periférico que lhe é normativamente imposto. Esta tensão, expressa 
no plano da acção, advêm no facto de neste plano, nenhuma das partes (centro ou periferia) 
exercer o controlo total sobre outra. Daqui resulta aquilo que poderá ser designado como a 
centralidade periférica da escola como organização educativa, numa administração 
centralizada”. 
 

“O controlo centralizado em termos de poder31 de decisão de políticas e orientações pode ser mais 

perfeito a partir do momento em que a estratégia adotada assenta na desconcentração” (Lima, 2001, 

p. 151). Desta forma podemos salientar que os serviços administrativos centrais são por parte 

responsáveis pelas estratégias que são definidas nas políticas das instituições no plano de ação e o 

cumprimento dos seus objetivos.  

A centralização é pois uma técnica administrativa (um poder administrativo) a que algumas  

organizações recorrem de modo a reduzir os custos operacionais.   

 

vantagens  

Na perspetiva de Formosinho, a centralização32 tem muitas vantagens, uma vez que: 

“(…) ao situar este nível no topo (ou centro) da organização, consegue-se que para os mesmos 
problemas sejam adotadas soluções iguais, isto é, consegue-se a uniformidade. Quer a 
impessoalidade, quer a uniformidade são instrumentos para a consecução de racionalidade 
administrativa (…), centralização tem vantagens evidentes na garantia da unidade de acção do 
Estado e na coordenação da actividade administrativa” (Formosinho, 2005, pp. 15-16). 
 

- as decisões são tomadas por pessoas superiormente posicionadas, na hierarquia organizacional, 

posicção essa que lhes confere mais conhecimento e poder33.  

- Os próprios executores34 tomam decisões o que possibilita uma rapidez da solução dos problemas da 

organização. 

 
31 O que ainda podemos afirmar é que é impossível dissociar da figura do líder competências ao nível do relacionamento interpessoal, 
incluindo capacidades de submeter aos outros. 
32 Num modelo centralizado as organizações conseguem dar soluções iguais para os mesmos problemas, ou seja, podem uniformizar as 
decisões administrativas. 
33 Como salienta Costa “na operacionalização desta tarefa, o líder é percepcionado como aquele que possuindo uma visão de futuro, deve 
indicar a direção a seguir e levar ao desenvolvimento do projeto que enformará (e informará) a ação coletiva” (Costa, 1996, p.134). 
34 Todavia, os decisores devem considerar sistematicamente as suas opiniões no desenho e na implementação de políticas que possam 
desenvolver rapidamente as organizações. 
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- Ao afastar a tomada de decisão do nível onde as decisões vão ter efeito, garante-se uma maior 

impessoalidade destas, isto, é a não influência (não interferência) nas decisões por parte das pessoas a 

quem elas afetam (Barroso, 2005).  

Desvantagens 

 

Na centralização do poder, pode ocorrer para além das vantagens também desvantagens.  

- Redução ou eliminação da autonomia; 

- Redução ou eliminação  da participação; 

- defesa de interesses de grupos restritos. 

- separação rígida entre os que tomam as decisões e aqueles que são por elas afectados. 

- Acumulação de tarefas. 

As razões a favor e contra a centralização da governação do sistema educativo podem assim sintetizar-

se do seguinte modo:  

Quadro 10    Razões Pró e Contra a Centralização 

Centralização 

Pró  Centralização Contra a Centralização 

As decisões são tomadas por pessoas mais 
experientes, que têm uma visão mais ampla 
da organização. Ou seja, a operacionalização 
de algumas funções da instituição, precisam 
de especialista 

As decisões são tomadas por pessoas que estão 
distantes dos problemas, e que não conhecem 
as reais dificuldades. E regista-se atrasos na 
elaboração de trabalhos pontuais. O que de 
certa forma diminui a capacidade dos indivíduos 
em pensarem ou agirem por si próprio.  

As pessoas que estão no topo normalmente 
que tomam as decisões são mais treinadas, 
relativamente às que estão na base. 

As pessoas que estão no topo normalmente não 
têm contacto direto com a base. 

Eliminam-se esforços duplicados, ou repetição 
de tarefas, reduzindo assim vários custos 

Mesmas pessoas a executarem várias tarefas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.2. A descentralização 

 

A descentralização35 é uma delegação de autoridade que envolve todas as estruturas das organizações. 

A este propósito Formosinho (1986, p.64) esclarece que “o processo de descentralização36, em qualquer 

das modalidades, é uma forma de aumentar a eficiência da atividade de administração pública dentro 

do molde centralizado”. De acordo com Fernandes “descentralização implica uma repartição de poderes 

de decisão entre entidades autónomas tendo por isso, uma dimensão política e não apenas 

administrativa onde adequadamente se ajuste ao termo de desconcentração37” (Fernandes, 2005, p. 

113). Relativamente à descentralização no quadro da educação, na concepção de Barroso (1995, 

pp.430-431), 

 

“É possível estabelecer algumas distinções na utilização destes dois termos, tendo em conta o 
contexto em que são aplicados. Ao falarmos do sistema educativo poder-se-á utilizar o termo 
“administração” para referir as actividades (planificação, organização, direcção, controlo) que 
têm em vista assegurar o funcionamento do sistema no seu conjunto, e “gestão” para significar 
essas mesmas actividades. Pois a gestão transforma metas e objectivos educacionais em acções 
e tem uma ligação muito forte com a dimensão política, concretizando às direcções traçadas 
pelas políticas”. 

 

Uma administração descentralizada  compõe-se de organizações e órgãos locais que não dependem 

hierarquicamente da administração central do Estado (não sujeitos, portanto, ao poder de direção do 

Estado), autónomas administrativa e financeiramente; com técnicas próprias e representando os 

interesses locais (…), por outro lado,  do ponto de vista político, é exatamente entregar às comunidades 

locais a gestão dos seus interesses próprios que resulta num aprofundamento da democracia e impede 

a criação de um Estado administrativo omnipresente e asfixiante (Formosinho, 1986, pp. 64-65).  

 

 

 

 
35 A descentralização é um processo político através do qual se transferem competências e poderes de decisão próprios das entidades 
territorialmente delimitadas, sendo que esta está relacionado com a construção da legitimidade do Estado em todo o território e com a 
distribuição das riquezas de recursos naturais. 
36 A descentralização permite que as instituições funcionem como várias redes conectadas entre si. 

37 Segundo o autor, a desconcentração é uma modalidade atenuada da centralização. Mantendo-se as características essenciais da 
centralização, ou seja, uma estrutura hierárquica da administração, alguns poderes de decisão são tomados por agentes em posições 
intermédias ou inferiores da linha hierárquica” (Fernandes, 2005, p 55). 
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vantagens  

Com a descentralização cada responsável de qualquer unidade têm funções e àreas de intervenção e 

de decisão bem definidas, o que permite a resolução dos problemas a tempo. 

Deste modo, Formosinho (2005, p. 16) sublinha que 

 

“A principal vantagem da descentralização é aumentar a adequação da administração pública 
para a resolução dos problemas locais, a proximidade entre o decisor e as pessoas a quem se 
aplica a decisão, pois promove a verificação próxima, por interação pessoal, do cumprimento 
das orientações. Num modelo descentralizado, o controlo está inserido nos contextos da excução 
dessas orientações, incorpora a análise das capacidades das pessoas e a avaliação dos 
resultados”. Uma outra vantagem da descentralização é introduzir a prestação de contas pelos 
resultados e não pelo mero cumprimento da norma burocrática central, típica do modelo 
centralizado que basea-se mais na verificação do cumprimento das normas do que na avaliação 
dos resultados, o que representa evidentemente um factor de desadequação”. 

 

Em todas as organizações, quando a descentralização se torna no foco central pode-se notar certas 

razões ou factores a favor, tais como: ganha-se, mais tempo, mais eficácia, para alem de outras 

vantagens há uma certa qualidade dos serviços que são prestados. tal como ainda afirmam os autores 

“a descentralização é a resposta a um problema de proximidade do centro em relação à periferia” (Lima 

& Sá, 2017, p. 32).    

Quando os indivíduos envolvidos no processo educativo são, de uma certa forma, sujeitos ativos38 nas 

ações e “decisões39” da escola, pois só dessa forma se pode conseguir enfrentar e solucionar as 

dificuldades que assolam a organização e juntos alcançar o objetivo da escola que é de transformar o 

indivíduo de modo a servir a sociedade, essa constitui uma das implicações a favor da descentralização. 

Entende-se que o fator predominante para o sucesso das escolas são as políticas40 educativas que são 

 
38 A racionalização dos recursos contribui para a eficácia na realização de tarefas da instituição e consequentemente uma eficiência na 
empregabilidade dos demais recursos. 

39 Em contrapartida, é importante ter em consideração a influência das decisões políticas na definição e operacionalização das políticas 
educativas. 

40 Nas políticas educativas é importante que se tenha em conta a dimensões culturais. 
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estabelecidas41 pela organização42. Deste modo, Crozier ainda escreve: “Os subordinados podem ser 

considerados agentes livres que discutem os seus próprios problemas e fazem negociações sobre eles, 

que não só se submetem a uma estrutura de poder, mas também participam nessa estrutura” (Crozier, 

1964, p.149). 

Estas mudanças, que dentro do contexto43 histórico, político e organizacional44 têm vindo a dar alguns 

avanços neste sistema, elevando cada vez sua descentralização45. A este propósito Mendes escreve que 

a principal vantagem da descentralização na administração do sistema educativo aponta-se, para uma 

melhoria em termos de eficiência e eficácia na administração educativa face aos sistemas burocráticos 

(Mendes, 2010). 

Desta forma a descentralização contribui para que as políticas46 de administração pública possam 

responder às reais necessidades administrativas e financeiras e a compatibilização da sociedade. A 

propósito Weber alega que “(…) uma organização só existe através das forças integrativas que ligam 

entre si os elementos que a compõem (…)” (Weber, 1978, p. 78). Para se melhorar o sistema educativo 

por parte é necessário que se acentue a descentralização administrativa e a sua respetiva autonomia 

pedagógica, criando políticas educativas que estejam orientadas para a produção de resultados que 

estejam assentes nas estratégias que possam dinamizar o setor. 

 Estas e outras, são argumentos que os autores levantam de forma a salientar os benefícios a 

descentralização, sendo que a organização descentralizada permite facilidade, rapidez, na mobilidade e 

transparência em seus propósitos.  

 
41 A propósito Lima escreve que “a importância das normas abstratas e das estruturas formais, os processos formais, os processos de 
planeamento e de tomada de decisões, a consistência dos objetivos e das tecnologias, a estabilidade, o consenso e o carácter preditivo 
das ações organizacionais” (Lima, 1996, p.66). 

42 Quando uma organização estiver numa situação de monopólio, com certeza que esta irá dificultar grandemente os acordos que possam 
ocorrer na organização, fazendo deste modo que hajam constrangimentos ao nível de todo o sistema  organizacional. 

43 Assim, Barroso (2005) afirma que “as principais questões que hoje se colocam no domínio das políticas e da gestão da educação 

resultam de uma crise geral do modelo de organização e administração que esteve na origem do sistema público nacional de ensino. Esta 
crise, segundo Barroso tem contornos diversificados, de país para país, mas pode ser sintetizada em três pontos: crise de legitimidade do 
Estado; crise de governabilidade do sistema educativo; crise do modelo de organização pedagógica” (Barroso, 2005, p. 172). 
44 A organização sendo um conjunto de pessoas unidas com objetivos comuns, e sendo um sistema não autónomo, requer  sempre  ter 
em consideração o ambiente externo, de modo que possa alcançar os seus  objetivos.  

45 O ensino tem como base fundamental, segundo Nóvoa a “comunicação, a partilha, o diálogo, o trabalho em comum, a cooperação: eis 
os verdadeiros saberes que importa aprender numa escola” (Nóvoa, 1995, p. 19). Estes e outros elementos mostram o quanto o ensino 
é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. 
46 Andrade ainda argumenta quando refere em que a “descentralização e a autonomia só serão viabilizadas se haver prioridade para os 
processos e instrumentos de participação que possam garantir uma administração composta basicamente pelas forças que fazem parte 
da escola" (Andrade, 2005, p.119). Diante da afirmação do autor, é possível estabelecer a relação existente entre a descentralização e a 
autonomia. Estas reúnem e organizam informações úteis capazes de garantir uma governação com qualidade, sem grandes riscos de erro. 
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desvantagens 

 

O sistema educativo, desde o ponto de vista da descentralização é visto com implicações contra, sendo 

que “não se descentraliza por meras razões técnicas. A gestão dos interesses locais pelos próprios não 

se consegue justificar apenas porque é mais eficiente, mas porque incentiva a participação dos cidadãos 

na gestão da administração pública” (Formosinho, 1986, p. 65). 

A descentralização é um processo, um percurso, construído social e politicamente por “diferentes 

actores (muitas vezes com estratégias e interesses divergentes), que partilham o desejo de fazer do 

‘local’, um lugar de negociação, uma instância de poder e um centro de decisão, ou seja, policentração, 

isto é, existem vários centros, coexistindo em diferentes lugares do sistema” (Barroso, 1995, p.11). 

Deste modo, a descentralização do sistema educativo, é “(…) mais do que o estudo daquilo que é 

suposto acontecer, ou que deve acontecer, tem evidenciado um certo grau de desconexão, ou de 

disjunção, entre o modelo burocrático racional e a realidade (…)” (Lima, 2001, pp. 30-31). Quando a 

descentralização se torna no foco de uma instituição, fica difícil estabelecer conexões com outras áreas 

da instituição.  

Barroso (2005, p. 49) alega que  

 

“A autonomia e participação tem sido uma “ficção necessária” porque é impossível imaginar o 
funcionamento democrático da organização escolar e a sua adaptação à especificidade dos seus 
alunos e das suas comunidades de pertença, sem reconhecer às escolas, isto é, aos seus atores 
e os seus órgãos do governo, uma efetiva capacidade de definirem normas, regras e tomarem 
decisões próprias em diferentes domínios políticos, administrativos, financeiros e pedagógicos”. 
 

A não dependência da “burocracia central” e a capacidade para as escolas tomarem suas próprias 

decisões é algo que põem em causa a cooperação estreita, entre o topo hierárquico e a base, 

constituindo assim uma desconexão no funcionamento da organização47.  

As razões a favor e contra a descentralização do sistema educativo pode-se assim resumir como o 

quadro mostra:  

 
47 Um dos argumentos que pode ser utilizado contra a  descentralização é que esta pode faciliitar ou promover um certa 
descoordenação de políticas e procedimentos. 
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Quadro 11- razões pró e contra a descentralização 

Descentralização 

pró descentralização Contra a descentralização 

As decisões são tomadas mais rapidamente 
pelos próprios executores da ação. Os chefes 
estão presentes nos locais de tomada de 
decisão. 

Pode ocorrer falta de informação e 
coordenação entre departamentos envolvidos, 
ali torna-se fácil registar a falta de uniformidade 
das decisões 

As decisões são tomadas por aqueles que têm 
mais informação sobre a realidade da situação 

Verificam-se maiores custos devido à exigência 
de melhor seleção e treinamento dos chefes 
intermédios  

Maior participação no processo decisório 
proporcionando motivação e moral elevado 
entre os chefes intermédios 

Há risco de sub objetivação, pois os 
administradores podem sobrepor os objetivos 
das classes intermédias 

A descentralização permite que os dirigentes 
possam cuidar melhor dos recursos que lhes 
são alocados, procurando melhores condições 
de acelerar o trabalho. 
 

As políticas e os procedimentos podem variar 
enormemente entre os diversos 
departamentos, causando uma divergência 
com o topo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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CAPÍTULO IV   A PESQUISA EMPÍRICA 

 

 

O presente capítulo apresenta e justifica metodologicamente a pesquisa empírica realizada com vista à 

obtenção de resultados de investigação que suportassem empiricamente as análises dos dados 

discursivos recolhidos. No campo das ciências sociais em geral, e das ciências da educação, em 

particular, são diversas as opções metodológicas, sendo que estas opções dependem, grandemente, da 

prévia definição do problema e das questões orientadoras da investigação. 

 

4.1. Fundamentação teórica da pesquisa 
 

O problema de investigação, a questão orientadora, e os objetivos científicos (produção 

de conhecimento) da pesquisa (investigação);  

 

O problema teórico que se pretende problematizar através da presente investigação, é formulado de 

modo a analisar se as diferentes forças políticas com assento parlamentar em Angola convergem ou não 

na visão da centralização versus descentralização do Sistema Educativo em Angola. 

A investigação48 foi organizada de modo a ecolher dados qe pudessem dar resposta aquela questão. 

 Este estudo tem como objetivo principal identificar e tentar clarificar a posição dos principais partidos 

políticos angolanos, face ao modelo de governação do sistema educativo. Assim, relativamente ao tema 

que nos propusemos abordar, pareceu-nos adequado optar pelas opções metodológicas apresentadas, 

 

48 Bogdan e Biklen (op.cit., p.16), salientam o facto de o teste de hipóteses não ser um procedimento e objectivo usual no 
campo da investigação qualitativa: "Ainda que os indivíduos que fazem investigação qualitativa  possam vir a seleccionar 
questões específicas à medida que recolhem os dados, a abordagem da investigação não é feita com o objectivo de responder 
a questões prévias ou de testar hipóteses. Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da 
perspectiva dos sujeitos da investigação. As causas exteriores são consideradas de importância secundária". Contrariando 
esta perspectiva Hammersley (1992, p. 168), realça a utilidade do teste de hipóteses na pesquisa etnográfica: "É comum para 
os investigadores qualitativos contrastarem a sua própria abordagem indutiva com a abordagem dedutiva ou hipotético-
dedutiva da pesquisa quantitativa. Aqui há também uma exagerada simplificação. Nem toda a pesquisa quantitativa está 
preocupada com o teste de hipóteses. Muitos inquéritos são declaradamente descritivos, e alguma pesquisa quantitativa está 
explicitamente preocupada com a produção de teoria. Igualmente, nem todos os etnógrafos re jeitam o método hipotético-
dedutivo. Na verdade, parece-me que toda a pesquisa envolve quer a indução quer a dedução no sentido mais alargado 
destes termos; em todas as pesquisas nós vamos das ideias aos dados bem como dos dados para as ideias. O que é verdade 
é que nós podemos distinguir entre estudos que são principalmente exploratórios estando preocupados com a produção de 
ideias teóricas, e aqueles que estão mais preocupados com o teste de hipóteses. Mas estes tipos de pesquisas não são 
alternativos; nós precisamos os dois". Por outro lado, a avaliação de hipóteses faz parte da tradição de investigação antropológica. 
Com maior   ou   menor intensidade, os   representantes   das   principais   escolas   antropológicas   - evolucionismo, difusionismo, 
funcionalismo, estruturalismo - empreenderam estudos de campo, recolhendo directamente a informação que consideravam 
pertinente para a fundamentação das suas hipóteses e teorias. É nesta perspectiva que Marcel Mauss (o p.cit., p. 10), defende a 
ideia de que, na antropologia, a "a teoria terá por verdadeiro papel incitar à investigação com um objectivo de verificação".  
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e, para esse fim, na escolha dos instrumentos de recolha de dados teve-se em consideração as seguintes 

questões propostas por Reis (2018): 

 

1- Que tipo de informação a recolher? 

2- Qual é a melhor forma de obter essas informações? Oral/ou escritas? 

3- As informações procuradas têm uma finalidade imediata ou destina-se à tomada de médio ou 

longo prazo? 

Depois de analisadas as questões referidas pelo autor, teve-se consciência das vantagens e 

desvantagens de cada instrumento; desta forma era necessário escolher instrumentos de recolha de 

dados que pudessem adequar-se às carateristicas e ao desenho da investigação, de forma a poder dar 

resposta49 aos objetivos propostos.   

  

4.2. Opções metodológicas 

 

Nesta secção apresentam-se as opções metodológicas que permitiram realizar o presente  estudo 

empírico. Nesta perspetiva, no desenrolar deste capítulo daremos atenção aos aspetos metodológicos, 

sendo que apresentamos e justificamos metodologicamente50 as estratégias levadas a cabo em todo o 

trabalho desta investigação. 

No processo da construção do conhecimento científico, “a metodologia torna-se importante tanto quanto 

o âmbito que (...), deve ser confirmado de modo a melhorar operacionalizar princípios, pressupostos e 

problemas basilares da investigação” (Santos, 2015, p.13). É óbvio que a metodologia em si não 

assegura a investigação, mas, sim, facilitou na elaboração do trabalho. Foi nossa responsabilidade 

avaliar a situação, antes de iniciar o trabalho de  campo escolher os recursos que poderiamos ter em 

mãos, de modo a possibilitar fazer um mergulho em profundidade na questão proposta. 

 Entende-se que a pesquisa é um processo que visa adquirir conhecimento, sendo que necessita, acima 

de tudo, de planejamento e padrões científicos. Como referem os autores Ludke e André (1986), Santos 

 
49 Na perspetiva de Ferreira (1986, p. 165): "Toda a ação de pesquisa se traduz no ato de perguntar. Isto é válido para todo o 
questionamento científico. Por isso todas as regras metodológicas têm como objetivo exclusivo o de esclarecer o modo de obtenção das 
respostas". 

50 O que determinou a metodologia da nossa investigação foi grandemente o problema que nos propomos analisar, a situação atual da 
governação do sistema educativo angolano, desde o ponto de vista organizacional e político. 
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(2015) investigar é um processo que visa elaborar conhecimento sobre aspetos da realidade na busca 

de soluções para os problemas. 

A referida investigação empírica apresenta como caracteristica principal o contacto direto com os 

elementos selecionados para a investigação. 

A metodologia selecionada para este trabalho visou documentar e analisar as diferentes visões dos 

partidos políticos, relativamente  à governação do sistema educativo em Angola, a partir de uma 

abordagem qualitativa. 

Neste campo de ação, os métodos empregados para a recolha51 de dados constituíram um instrumento 

fundamental. Deste modo o processo de recolha de dados apoio-se no recurso às técnicas de pesquisa 

documental, entrevistas semistruturadas e conversas formais e informais52. 

 4.3 Desenho, planeamento e organização da pesquisa 

 

A elaboração da estruturação da pesquisa foi uma das fases do processo metodológico. Em primeiro 

lugar tivemos de elaborar um cronograma de atividades, no qual foi necessário especificar cada tarefa 

proposta no projeto de investigação, a fim de formalizar cada atividade, e uma data limite para a 

conclusão do trabalho, que está pautada em diferentes etapas, sendo elas, a formulação do problema 

a ser questionado, a conceção do objetivo a ser verificado, a recolha de dados, a análise de dados, a 

discussão dos resultados, considerações finais, a redação do texto e a apresentação do trabalho. Para 

esse efeito houve a necessidade de seguir minuciosamente este cronograma de atividades.   

 

No decorrer do processo de trabalho de campo, “recolha de dados”, com a finalidade de delinear a 

investigação, tivemos em consideração os caminhos que podiam orientar o percurso. Deste modo foi 

preciso nos deslocarmos a  Angola, por  três vezes: 

-  em dezembro de 2018, com o objectivo de efetuar a recolha documental;  

- nos meses de abril e maio de 2019, com a finalidade de efetuar entrevistas semistruturadas aos 

membros dos partidos políticos selecionados;  

 
51 Para a recolha de dados recorremos principalmente à entrevista e à análise documental. 
52 Conforme refere Silva (2004, p.318) “As conversas informais são muitas vezes referidas nas obras sobre investigação qualitativa e nos 
relatórios de investigação apenas como suporte metodológico a fim de obter informações complementares prévias ou posteriores para 
ampliar a informação contextualizante. Desvalorizadas formalmente como métodos são, todavia, muito valorizadas como recurso alternativo 
ara colmatar insuficiências daquelas estratégias metodológicas que assentam numa interacção directa com os investigados”. 
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- em agosto de 2019, para concluir as entrevistas que não tinham sido efetuadas no período proposto, 

cujas razões iremos em seguida mencionar.   

De acordo com os objetivos53 da investigação, foram selecionados no universo dos cinco (5) partidos 

com assento parlamentar em Angola três (3) partidos políticos, (responsáveis que exercem ou exerceram 

funções ligada à educação em Angola), os quais, muito antes de serem entrevistados foram informados 

acerca dos objetivos da investigação e sobre a questão de salvaguardar o anonimato..    

Numa lógica comparativa organizámos o guião de entrevistas com a mesma sequência de questões 

para todos os participantes, diferenciando apenas em algumas questões especificas, tendo em conta as 

particularidades de cada partido. 

O paradigma qualitativo adotado para esta investigação foi determinado em grande parte pelo problema 

levantado na pesquisa: 

- “A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com ideia de que nada é 

trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão 

mais esclarecedora do nosso objeto de estudo” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 49). A análise qualitativa 

sendo esta que  busca fontes direta para coleta de dados, interpretação de fenómenos e atribuição de 

significados, recolhendo  a opinião dos entrevistados através de questões abertas e exemplos. De acordo 

com Amado,  “a investigação qualitativa tem atrás de si toda uma visão do mundo, dos sujeitos humanos 

e da ciência, que influencia a escolha e está presente na aplicação de qualquer técnica ou procedimento” 

(Amado, 2018, p. 205). Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos em 

pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento 

estatístico. O objetivo de investigar os fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto natural, 

na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal. (Bogdan & Biklen, 1994). 

 A investigação de natureza qualitativa54, foi selecionada de modo a poder focalizar a análise  da atual 

governação do sistema educativo em Angola, não de forma quantificada. A pesquisa serviu para 

 
53 Para acautelar os objetivos de investigação relacionados com a sustentação empírica das análises a efetuar, optei por 
realizar a investigação aos deputados das principais forças políticas em Angola, sendo que com esta decisão pretendia 
aumentar as possibilidades de encontrar uma maior diversidade de situações ao nível da interação entre os deputados das 
diferentes forças politicas, e também, uma maior diversidade de experiências dos participantes. 

54 De acordo com Bogdan e Bliken (op. cit., pp. 47-51), a investigação qualitativa distingue-se pelas seguintes características: 
(...) a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o elemento principal"; "a investigação qualitativa 
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descrever a realidade e os fenómenos relativamente à governação do sistema educativo angolano. “Os 

investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se preocupam com o contexto” 

(Bogdan & Biklen, 1994, p. 48).  

 

Indicação, caraterização, e justificação metodológica das opções feitas ao nível da seleção 

dos dados empíricos a recolher na investigação; 

 

As opções metodológicas efetuadas e os procedimentos adoptados a nível da seleção dos dados 

empíricos buscaram dar resposta ao problema de investigação. Os resultados descritivos apresentados, 

têm como suporte metodológico as entrevistas semiestruturadas, que foram aplicadas aos responsáveis 

políticos das diferentes forças políticas com assento parlamentar, membros selecionados. Como foi 

afirmado anteriormente, no universo de cinco partidos com assento parlamentar, foram entrevistados 

três representantes, um de cada partido. Com estas (entrevistas) pretendeu-se conhecer e analisar a 

visão e posicionamento sobre as políticas que têm vindo a nortear a governação do sistema educativo 

em Angola.  

 

Os participantes na pesquisa 

 

Os participantes55 das entrevistas foram selecionados com base numa combinação de vários critérios, 

já referidos, de modo a contribuírem com suas experiências vividas. Assim, na mesma sequência,  

tivemos ainda em conta os critérios propostos pelos autores Bogdan e Biklen: 

“Trata‑se de uma pessoa estruturada e com boa memória? Terá a pessoa tido os tipos de experiências 

e participado nas organizações e acontecimentos que você deseja investigar? Terá ele ou ela 

disponibilidade de tempo?” (1994, p.93).  

 
é descritiva"; "os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 
produtos"; "os Investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva"; "o significado é de importância 
vital na abordagem qualitativa". 

55  A seleção dos participantes teve como único critério a sua qualidade de participantes privilegiados do ponto de vista da sua 
adequação aos objectivos da investigação.  
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Depois de analisar as questões referidas pelos autores, foram convidadas a participar na investigação 

concedendo entrevistas56 pessoas que pela sua posição, ação ou responsabilidades, têm um bom 

conhecimento do problema. Como refere Amado “a entrevista é um dos mais poderosos meios para se 

chegar ao entendimento dos seres humanos e para a obtenção de informações nos mais diversos 

campos” (Amado, 2018, p. 207). 

Os atores chaves da presente investigação, foram selecionados com base em vários critérios já 

referenciados acima. Atendendo às caracteristicas da pesquisa, optou-se por selecionar aqueles que por 

suas experiências vividas, que exercem, ou exerceram cargos ligado ao sistema educativo em Angola, 

pudessem dar contributos que possam responder da melhor forma os objetivo da investigação. 

 

Autorização (formal) da pesquisa; 

 

Para a realização de recolha de dados por entrevista, foi necessário alguns procedimentos (ver anexo): 

No convite à participação no estudo explicaram-se os objetivos da investigação, bem como os 

procedimentos a ter em conta na recolha de informação, através de entrevistas semiestruturadas. Foi 

também explicada a necessidade de salvaguardar o anomimato, sendo de igual modo esclarecido que   

o uso dos dados recolhidos está submetidas a normas éticas. 

Para o efeito, houve a necessidade de efetuar vários contactos, tais como telefonemas e mensagem por  

email. de modo a estabelecer um vínculo; só mais tarde nos deslocámos para os primeiros encontros 

presenciais com os deputados selecionados. 

A observação da interação dos participantes foi realizada na Assembleia Nacional de Angola, no período 

em que se discutia e se aprovava a Lei sobre autarquias locais. 

 

 

 

 
56 A entrevista segundo Quivy e Campenhoudt alegam que deve ajudar a construir a problemática da investigação. Elas contribuem para 
descobrir os aspetos a ter em conta e alargam ou refletem o campo de investigação (Quivy & Campenhoudt, 2005). Neste sentido as 
entrevistas constituíram uma das bases fundamentais da nossa investigação 
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Métodos e técnicas de recolha e registo de dados 

 

As técnicas das quais nos servimos no processo de recolha de dados foram a pesquisa documental e a 

entrevista semistruturada, sendo que  atráves destas foi possível recolher um conjunto de informação 

que deram sustento ao referido estudo.    

 

A pesquisa documental 
 

A pesquisa documental57 consistiu na consulta de documentos oficiais, que se revelaram-se uma fonte 

importante da nossa investigação a par da pesquisa bibliográfica. Neste contexto, a consulta de 

documentos serviu-nos para completar a informação obtida por outras técnicas, e estivemos, mais 

focados nos seguintes documentos: 

- LBSEE nº 17 de outubro de 2016, Lei que estabelece os princípios e as bases gerais do Sistema de 

Educação e Ensino; 

- Programas eleitorais dos partidos selecionados, concorrentes nas últimas eleições gerais de Angola 

(2017), para se ter um conhecimento relativamente a agenda destes, na governação do sistema 

educativo, nas diferentes etapas da sua história. Foram também analisados livros, artigos, revistas e 

outros meios documentais que nos serviram de consulta de modo a entender a governação do sistema 

educativo; 

Os documentos constituíram uma das fontes principais para a recolha de informação. A pesquisa 

documental foi desenvolvida principalmente em dois momentos:  

- O primeiro momento referiu-se à recolha de documentos, fase de pesquisa documental que exigiu 

alguns cuidados e procedimentos técnicos acerca da aproximação do local onde se realizou a 

investigação. Deste modo, Sobral alega que a tarefa de “pré-análise passa a orientar novas recolhas de 

 
57

 A pesquisa documental constituiu um dos principais elementos da nossa investigação, sendo que essa se destacou fundamentalmente 

no fato de que os “documentos constituem uma fonte estável e rica. Persistindo ao longo do tempo, os documentos podem ser consultados 
várias vezes e inclusive servir de base a diferentes estudos, o que dá mais estabilidade aos resultados obtidos” (Ludke & André, 1986, p. 
98). 
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dados, considerando que o processo é realizado de forma mais prudente e cauteloso com a intenção de 

alcançar melhores resultados na análise crítica do material recolhido” (Sobral et al. 2009, p.4558). 

 - O segundo momento referiu-se à análise de dados, momento em que foi interpretada e analisada toda 

a informação recolhida, visto que, para um trabalho de “análise de conteúdo relevante e consistente, se 

destaca a importância da leitura compreensiva do material, de forma exaustiva para que sejam bem 

escolhidas e definidas as unidades de análise e as categorias a serem consideradas, uma vez que estas 

já se constituem em uma espécie de conclusão da análise” (Sobral et al. 2009, p.4558). Analisar os 

fatos de forma científica, estudar um cenário problema e através de tentativa, identificar e explicar o que 

contribuiu para a ocorrência do fenômeno, em análise. 

Nesta perspetiva, considerando ser fundamental a análise de documentos relacionados com a 

governação do sistema educativo angolano, com mais enfase nos períodos de (2002-2019), de forma a 

nos permitir analisar e interpretar as várias reformas a nível da governação do sistema de educação em 

Angola, Ludke & André (1986, p.38), destacam que “a análise documental constitui uma técnica valiosa 

de abordagens de dados qualitativos, seja complementando as informações, obtidas por outras técnicas, 

sejam desvelando aspetos novos de um tema”. No desenrolar da análise documental, podemos nos 

deparar com os documentos internos estes que “podem revelar informações acerca da cadeia de 

comando oficial e das regras e regulamentos oficiais. Podem também fornecer pistas acerca do estilo 

de liderança e revelações potenciais acerca de qual o valor dos membros da organização” (Bogdan & 

Biklen, 1994, p. 181). 

Ciribelli, (2003) destaca que a pesquisa documental é aquela que se “baseia em livros e em 

documentos, isto é, em fontes primárias ou secundárias existentes em bibliotecas, Arquivos, Museus 

etc. A pesquisa bibliográfica é um meio de formação por excelência que vem sendo muito utilizado na 

ária das Ciências Humanas e em outras áreas do conhecimento Científico” (p.55). A pesquisa 

documental não nos serviu para repetição do que já foi dito, escrito por outros autores, mais sim para 

nos dar suporte relativamente ao tema. 

Da investigação documental, recolhemos vários dados com relevância para o trabalho a efectuar. 
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A Entrevista 

 

Muito do que não podemos observar pessoalmente, outros podem estar a observar da melhor forma. 

Nem todo mundo vê as coisas da mesma maneira. A entrevista58 é o principal canal para alcançar59 as 

múltiplas realidades. Segundo Quivy e Campenhoudt (2015), os métodos de entrevista distinguem-se 

de outros métodos, pela aplicação fundamental de comunicação e de interação direta entre o 

investigador   e o interlocutor. “A grande vantagem da entrevista é a sua adaptabilidade. A partir desta 

pode se ter determinadas ideias, testar respostas, investigar motivos e sentimentos coisa que o inquérito 

nunca poderá fazer” (Bell, 2010, p. 118). Desta forma, no decorrer da investigação tivemos contactos 

prévios com os interlocutores, por meios de telefonemas, emails, e também presencialmente. Para esse 

processo houve a necessidade de uma organização relativamente à construção de instrumentos para 

esse fim. Assim, dentro do quadro da planificação com o auxílio do orientador, elaborou-se um guião, 

que orientou o processo de entrevista. 

Neste projeto de dissertação, optou-se por realizar entrevista semiestruturadas60,  com o propósito de 

efetuar uma comparação das respostas dada pelos participantes, como refere Bogdan e Biklen (1994, 

p 67), “nas entrevistas semiestruturadas fica-se com a certeza de se obter dados comparáveis entre os 

vários sujeitos (…)”. 

Nesta fase de elaboração do guião, foram estabelecidos alguns blocos de perguntas, relativamente ao 

período cronológico do processo organizacional e político do sistema educativo e ensino angolano, em 

diferentes contextos. 

 
58 A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas em investigação social (Quivy & Campenhoudt, 2005, p.192) e que para Bogdan e 
Biklen, “é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 
uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” (1994, p.134). 
59  Segundo os autores (Ludke & André 1986, p. 34), alegam que “a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas 

é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos”. Podemos aqui afirmar por estas e outras são questões que o caracterizam 

tendo em conta sua interação que permeia, esta demostra imediatamente os problemas que devem ser mais explorados 

no momento mediante de outros métodos, possibilitando deste modo o complemento de outros métodos, que possam 

facilitar a coleta de dados.   

60 “As entrevistas são classificadas basicamente em dois tipos de formatos: estruturadas e as não estruturadas” (Azevedo, 2019), para a 
referida entrevista optamos pela entrevista semiestruturada, essa que é basicamente uma combinação entre o tipo de entrevista estruturada 
e o tipo de entrevista não estruturada. 



 

50 
 

Traçada assim a estratégia, que assegurou o objetivo, que de uma forma definiu os caminhos, somente 

com a aprovação do orientador, relativamente à estrutura do guião, foi possível aplicá-lo. 

O período da recolha de informação por entrevistas foi a fase mais difícil61 de todo o percurso, visto que 

os participantes que foram contactados com muita antecedência, no momento de sua aplicação já 

muitos não respondiam os emails, aos telefonemas, outros não apareciam nos locais combinados, 

outros ainda, relativamente à dispersão geográfica faziam-nos deslocar para o seu encontro, percorrendo 

mais de 600 quilómetros, quando chegávamos no local, alegavam que já não estavam no país, 

constituindo assim pesados  constrangimentos para o processo de pesquisa. Na opinião de Bodgan e 

Bilken (1994) “a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo” (p.134). 

Assim, tivemos que acionar outros meios de forma a alcançar os objetivos. Para tal houve a necessidade 

de frequentar com uma certa permanência a Assembleia Nacional de Angola, de modo a ter um contacto 

permanente com os deputados de forma a mudar de estratégias, e documentar as relações humanas 

existentes entre os deputados das diferentes forças politicas em Angola. 

Neste processo de entrevista62, tendo em conta os objetivos já referidos, com a autorização63 e 

consentimento prévio, garantindo assim a confiabilidade dos entrevistados, visto que esta (entrevista), 

foi conduzida face a face, foram efetuadas as gravações das mesmas, com recurso a material de áudio, 

neste caso suporte magnético (rádio gravador), e nesse instante tivemos também que ter em 

consideração a observação, de modo a podermos registar certos comportamentos (notas de campo), 

que de certa forma complementaram o processo, de modo a documentar esta etapa que se desenvolverá 

mais abaixo. 

 
61 como recorda Gomes (2016, p.9) “Em muitos contextos formais/institucionais e/ou informais o investigador é, logo à partida, 
confrontado com uma série mais ou menos extensa de condicionalismos que afetam diretamente as possibilidades de acesso e 
movimentação nos contextos sociais visados pelos projetos de investigação”.  

 
62 A entrevista, na perspetiva de Coutinho (2014), tem como “objetivo fornecer ao Investigador, informação detalhada e profunda sobre 
um dado tópico devendo por isso ser realizada junto de sujeitos cuidadosamente selecionadas em função de critérios muito bem definidos 
à partida, ou seja, as amostras intencionais” (p. 139). 
63

 Quanto ao problema de autorização, este é analisado por Bogdan e Bliken (op.cit., p. 115 e p. 118): "0 primeiro problema com que o 
investigador se depara no trabalho de campo é a autorização para conduzir o estudo que planeou. Formalizar legalmente uma autorização 
pode ser nalguns sistemas educativos um processo moroso. E habitual passarem-se várias semanas, senão meses, entre o momento do 
pedido e o da autorização". 
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As questões apresentadas no guião da entrevista semiestruturada foram as que se podem consultar no 

anexo do referido trabalho de investigação.  

Assim, foram realizadas entrevistas aos políticos selecionados, seguindo, na sua maioria, a mesma 

estrutura de perguntas, com o propósito de facilitar a sua análise, havendo, em alguns casos, 

diferenciação em questões, atendendo à realidade política angolana. 

Sem minimizar o valor de qualquer fonte mencionada acima, cada uma serviu de uma forma diferente, 

tendo em conta a especificidade de cada instrumento na recolha da informação para o trabalho presente, 

e o somatório dos resultados destas fontes serviram para se alcançar os objetivos propostos. 

 

Organização da apresentação e análise dos dados de investigação; 

 

A análise de dados64 teve como objetivo organizar toda informação que foi recolhida, de forma a 

possibilitar que o problema que foi levantado seja da melhor forma esclarecido.  

Por razões éticas, nomeadamente a salvaguardada do anonimato dos entrevistados, foram atribuídas 

designações código. 

 

Quadro 12  Designação dos Códigos Atribuidos aos Participantes 

Código Designação 

RP1, RP2, RP3 Entrevistados 

  Fonte: Elaborado pelo autor  

Organização do processo de análise dos dados (dimensões de análise) 

 

Após a recolha de informação procedeu-se à  análise dos dados com base num conjunto de dimensões  

de análise previamente selecionadas de acordo com o desenho e os objectivos do estudo. 

Assim, salientados os diferentes momentos e fases da investigação,  apresentamos, no capítulo seguinte, 

as respostas dos entrevistados. 

 
64 Como explicam Bogdan e Bliken (op.cit., p. 149), "O termo dado refere-se aos materiais em bruto que os investigadores recolhem do 
mundo que se encontram a estudar; são os elementos que formam a base da análise (...). Os dados são simultaneamente as provas e as 
pistas. o servem como factos inegáveis que protegem a escrita que possa ser feita de uma especulação não fundamentada. Os dados 
ligam-nos ao mundo empírico (…)” 
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Capítulo V Apresentação e Análise dos Dados de Investigação  

 

Neste capítulo apresentamos os dados de investigação empírica, recolhidos através de entrevistas 

realizadas com representantes de partidos políticos com assento no Parlamento angolano.  

A amostra produtora de dados 

Para o estudo empíricio exploratório foram selecionados três representantes dos principais partidos 

políticos angolanos, com assento parlamentar, a destacar: o MPLA, a UNITA, e CASA - CE. A natureza 

do estudo em causa e a natureza  dos dados recolhido (perspectivas sobre questões relevantes para a 

análise das realidades educativas angolanas) deu primazia às respostas dos representantes dos partidos 

políticos selecionados às questões colocadas na entrevista semiestruturada. Os dados obtidos mediante 

a entrevista aos intervenientes revelaram elementos essenciais. Assim, procurou-se entender65 a 

realidade dos factos como eles são, a partir do que os representantes pensam,  sendo que a partir 

destas foram retirados elementos de reflexão muito ricas. Ou seja, depois das entrevistas fizemos a sua 

transcrição integral, procurando ser o mais fiel possível ao que nos foi dito.  

 

Figura 5. Distribuição dos participantes a nível de cada partido político 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 
65  Segundo Azevedo (2019, p. 8) “a investigação qualitativa privilegia uma análise dos conteúdos de dados em vez da quantificação dos 
mesmos (…)”, procura compreender os fenómenos e emoções dos participantes. 
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Codificação dos Participantes no Estudo  

Designações Código   RP1 RP2 RP3 
Partidos Políticos  MPLA UNITA CASA-CE 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os discursos dos entrevistados 

Análise comparativa dos discursos e posições políticas face à problemática da  governação 

centralizada ou descentralizada do sistema educativo público em Angola.  

 

A análise dos discursos  dos participantes no presente estudo é considerada a parte mais importante e 

complexa no processo empírico, com vista a conferir um significado que permita responder à pergunta 

de partida. 

Para o efeito de compreensão do processo da centralização versus descentralização no sistema 

educativo de Angola estruturámos a análise dos discursos das entrevistas com base em três dimensões 

de análise:  

D1  Evolução histórica do sistema educativo; 

D2 Desenvolvimento do sistema educativo; 

D3 centralização  versus descentralização do governo do sistema educativo: perspectivas partidárias). 

D1. Evolução Histórica do Sistema Educativo Angolano 

 

Quadro 16  

1.Sistema educativo 

angolano no período 

colonial (antes do 25 de 

abril de 1974) 
 

RP1 -------------------------------------- 

RP2 “.O sistema educativo angolano basicamente estava 
organizado de uma forma centralizada (…). O aspeto 
mais significativo que caracterizou o sistema educativo 
neste período foi a qualidade do ensino (…). Neste 
período verificou-se uma centralização na governação 
do sistema educativo (…). O sistema educativo neste 
periódo era o modelo centralizado”. 

RP3 “No período colonial o sistema educativo estava 
organizado e estruturado de forma centralizada, onde 
a potência colonial detinha todo o controle do sistema 
educativo (…). O aspeto mais significativo que 



 

54 
 

caracterizou o sistema educativo no período colonial foi 
a rigorosidade a nível do processo de educação (…). 
Neste período verificou-se uma alta centralização de 
todo o sistema educativo em todo o território (…). O 
modelo de gestão que era implementado neste período 
era o centralizado”. 

2.Sistema educativo 

angolano após a 

independência (1975- 

1992) 

 

RP1 ----------------- 

RP2 “Após a independência em Angola, a gestão das 
escolas públicas passou imediatamente sob 
responsabilidade ao partido que formou o governo (...). 
As escolas não tinham nenhuma autonomia”. 

RP3 “Após a independência em Angola, registou-se uma 
rotura na organização e administração do sistema 
educativo em Angola (…). As escolas não tinham 
nenhuma autonomia”. 

3.Sistema educativo 

angolano após a 

realização das primeiras 

eleições livres e 

multipartidárias (1992- 

2002) 

 

RP1 ------------------------------------ 

RP2 “Neste período o sistema educativo angolano não 
funcionava normalmente em todo o país, visto que o 
país estava em conflitos”. 

RP3 “Neste período o sistema educativo angolano não 
funcionava de forma uniforme em todo o território 
nacional” 

4.Sistema educativo 

angolano após fim da 

guerra civil (2002- 2008) 

 

RP1 “ Eu acho que com a obtenção da paz em 2002, O 
MPLA tem vindo a introduzir políticas que 
proporcionam os cidadão, e  têm sido dados passos 
seguros no sentido da consolidação da estabilidade 
política, do reforço da democracia, da reconciliação e 
coesão nacional, ao mesmo tempo que foram feitos 
avanços notáveis no sentido da consolidação da 
estabilidade macroeconómica e do estabelecimento 
das bases para um crescimento e desenvolvimento 
económico impetuoso e robusto” 
 

RP2 “Com o término da guerra civil em Angola, as 
principais conquistas a nível do sistema educativo, foi 
o alargamento do sistema educativo”. 

RP3 “Com o término da guerra civil em Angola, registou-se 
muito ganho no setor da educação, sendo este período 
que deu uma certa esperança no alargamento deste 
setor”. 
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5.Sistema educativo 

angolano após a 

realização das segundas 

eleições gerais (2008-

2012) 

 

RP1 “O modelo de governação subjacente à nova 
Constituição aprovada em 2010 tem sido aplicado 
normalmente e tem contribuído para a estabilidade 
política e governativa, o que tem constituído um fator 
importante para o funcionamento regular das 
instituições democráticas do país”. 

RP2 “Não. As várias reformas não têm vindo a corresponder 
com as reais necessidade da sociedade”. 

RP3 “Não”. 

6.Sistema educativo 

angolano após a 

realização das terceiras 

eleições gerais (2012-

2017) 

 

RP1 --------------------------------- 

RP2 “O papel dos partidos políticos com assento no 
parlamento relativamente a democratização do 
sistema educativo tem sido ofuscada pelo 
enquadramento das políticas do partido que formou o 
governo”.  

RP3 “Os partidos políticos com assento no parlamento em 
angola, têm vindo a desempenhar seu papel no 
fortalecimento da democratização do sistema 
educativo em Angola, contribuindo assim, para uma 
educação mais integradora”. 

7.Sistema educativo 

angolano após eleições 

2017 até à atualidade 

RP1 “Sim. Porque o MPLA considera ainda que a 
consolidação da democracia em Angola passa pela 
realização de eleições autárquicas, que permitirão 
posicionar o País num movimento de verdadeira 
descentralização administrativa (…). Não. Eu acho que o 
MPLA tem consciência de que um dos fatores 
fundamentais para o sucesso das nações, é o bom 
funcionamento das instituições. Podemos ter muito 
boas estratégias, muito boas políticas, mas se as 
instituições não funcionarem devidamente, tudo o 
resto fracassará”. 

RP2 “Não. Porque em todas as instituições públicas em 
Angola não se regista a autonomia (…). Enquanto não 
se mudar as políticas que regem todas as instituições 
públicas em Angola, “partidárias” o sistema educativo 
tende a se degradar (…). As relações governo/partido 
no fortalecimento da tomada de decisão das políticas 
que enfermam o atual sistema educacional angolano, 
vão mal (…). As principais mudanças deveriam ser 
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aplicadas de modo a restruturar todo o sistema, mais 
sobretudo no ensino básico”. 

RP3 “Não. Porque todas as estruturas públicas angolanas 
encontram-se centralizadas 
(…). O atual sistema educativo, tem vindo a dar alguns 
passos, mas relativamente ao que se almeja, tem 
estado muito aquém.  no meu ponto de vista, enquanto 
o sistema de educação não restruturar suas políticas, 
haverá pouco futuro (…). As relações governo/partido 
no fortalecimento da tomada das políticas na tomada 
decisão vão do mal para o pior. 

 

 

De acordo com as respostas obtidas a partir das questões colocadas aos respondentes, no que se refere 

ao enfoque histórico do sistema educativo angolano, os participantes em alguns casos convergem. 

 

Sistema educativo angolano no período colonial (antes de 25 de abril de 1974) 

 

Considerando o período em análise, os participantes dos partidos na oposição (RP2 e RP3)  convergem 

em suas visões, visto que ambos concordam que, nesta fase, o sistema educativo angolano era baseado 

na centralização politica e administrativa do poder colonial. 

 

Sistema educativo angolano após a independência (1975 - 1992) 

 

Considerando o período em análise os participantes dos partidos na oposição convergem na ideia de 

que depois da independência de Angola, em 1975, o sistema educativo angolano sofreu algumas roturas 

na organização e administração, sendo que as escolas não tinham autonomia. A ideia que ficou nestas 

questões, e que se percebe pelos respostas dos entrevistados, é que, neste período, a governação do 

sistema educativo angolano se encontrava em fase de reestruturação. 

 

Sistema educativo angolano após a realização das primeiras eleições livres e 

multipartidárias (1992- 2002) 
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Os entrevistados convergem  em suas visões, sendo que, de acordo com as dimensões de análise, neste 

período o sistema educativo angolano não funcionava normalmente em todo o país, visto que o país 

estava em conflito (guerra civil). 

 

Sistema educativo angolano após o término da guerra civil (2002- 2008) 

 

A análise das respostas dos entrevistados permite concluir que há uma convergência de visões, sendo 

que todos os participantes reconhecem que o término da guerra civil em Angola proporcionou muitos 

ganhos para o sistema educativo.  

Sistema educativo angolano após a realização das segundas eleições gerais (2008-2012) 

 

As respostas evidenciam uma convergência dos  entrevistados dos partidos políticos na oposição, 

afirmando que as reformas educativas não têm vindo a responder às atuais exigências da sociedade. 

 

Sistema educativo angolano após a realização das terceiras eleições gerais (2012-2017) 

 

Desta análise registamos que os representantes dos partidos políticos com assento no parlamento em 

Angola convergem nas suas opiniões como confirmam os entrevistados em que os partidos políticos na 

oposição têm uma perceção diferente de como se devia conduzir os destinos da nação em termos 

educacionais. 

 

Sistema educativo angolano após as eleições de 2017 até à atualidade 

A análise dos dados regista uma convergência relativamente à forma de como se tem traçado as políticas 

do sistema educativo:  os participantes dos partidos na oposição alegam que o sistema educativo não 

vai bem, visto que a aprovação de leis que regulam o sistema educativo têm sido tomadas dentro de 

pressupostos político-partidários. 

Em jeito de síntese da presente dimensão, pode considerar-se que os vários  períodos em análise, alguns 

foram bastante promissores na vida da sociedade angolana, em geral, e, em particular, no sector 

educativo. 
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D2. Desenvolvimento do Sistema Educativo Angolano 

 

Quadro 17 

1 RP1 “Na minha opinião durante este período muita coisa mudou a nível do sistema 
de educação sobretudo com a implementação da reforma educativa, essa que 
tem servido como estratégia para se melhorar o sistema educacional”. 

RP2 “Nos últimos 17 anos não se registou mudanças significativas a nível das 
políticas educativas em Angola”. 

RP3 “Nos últimos 17 anos, a nível das políticas educativas no país, ocorreram 
algumas mudanças significativas, com maior destaque a ampliação da rede 
escolar, quase a todo o país”. 

2 RP1 “Eu entendo que as principais medidas de políticas educativas para o MPLA, têm 
sindo assinaladas. Sendo que para o sector da educação  torna-se necessário 
continuar a expandi-lo, para que não haja mais crianças fora do sistema de ensino, 
ao mesmo tempo que se deve prestar uma atenção muito especial à qualidade do 
ensino ministrado aos vários níveis do sistema de educação” 

RP2 “Nos últimos 17 anos as principais medidas de política educativa, registou-se 
no alargamento da rede escolar”. 

RP3 “Nos últimos 17 anos as políticas relativamente ao sistema educativo têm 
vindo a demostrar um crescimento de forma quantitativa, que de uma forma 
tem vindo a se estender em todo o espaço do país”. 

3 RP1 “Para o MPLA as principais prioridades de politicas educativas consistem em 
adotar  as instituições que possam se engajar em dotar os quadros que o país 
tem e reforçar a sua formação em cooperação com as melhores universidade 
do mundo, incentivando a alfabetização de modo a erradicar o analfabetismo 
no País, são várias as formas que o partido acha de modo a alcançar a melhor 
forma”. 

RP2 “Para a UNITA as principais prioridades na política educativa, reside em 
melhorar as estruturas do ensino básico”. 

RP3 “Na atualidade, as principais prioridades relativamente as políticas 
educativas, residem em melhorar e modernizar em primeiro lugar as 
estruturas básicas do sistema educativo, sendo esta que constitui a primeira 
etapa e que de uma forma dá sequência para os níveis subsequentes. Para 
mim as principais prioridades passam sobretudo na restruturação do Estado 
e as políticas, visando o reforço de todo o sistema de educação”. 

4 RP1 “No meu ponto de vista a avaliação que se tem do sistema educativo nos seus 
diversos níveis é de que a qualidade do sistema tem vindo a corresponder as 
exigências do país, atendendo o historial do nosso país precisamos melhorar 
essa qualidade de forma gradual”. 
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RP2 “O sistema educativo angolano relativamente a sua qualidade vai do mal para 
o pior”. 

RP3 “O sistema educativo angolano, nos seus diversos níveis, encontra-se de uma 
forma politizada, sendo que as instituições públicas angolanas, funcionam 
sobre o controlo do partido que formou o governo, que tem vindo a 
implementar políticas que tem vindo a ser orientadas em satisfazer os 
interesses desse grupo”. 

 

Nas entrevistas com os representantes dos partidos  (RP1, RP2 e RP3) registámos o seguinte: em relação 

à  governação do sistema educativo angolano, decorridos 17 anos apôs o fim da guerra civil em Angola, 

os entrevistados apresentam visões diferentes: o RP1 defende que houve avanços significativos no 

sistema de educação,  enquanto que os deputados representantes da oposição (RP2 e RP3) entendem 

que decorridos 17 anos de paz não se registam mudanças significativas ao nível das políticas educativas 

(…). O MPLA que governa o país desde 1975, ao longo dos últimos 17 anos apresentou vários planos 

para o melhoramento do sistema educativo cuja cronograma segue a análise de dados. Desta forma, 

percebemos que os inquiridos quanto à esta questão convergem nas principais prioridades, quanto ao 

Sistema Educativo, visto que, os entrevistados entendem que as principais prioridades passam pela 

expansão da rede escolar e a melhoria dos seus serviços (…). Diante desta questão de análise, registou-

se uma convergência, sendo que para os representantes dos partidos políticos a maior prioridade deve 

ser direcionada de forma a melhorar as políticas do sistema educativo e as infraestruturas básicas (…). 

Os resultados obtidos a partir dos entrevistados divergem parcialmente. Enquanto o RP1 alega que o 

sistema educativo angolano está num bom patamar, os partidos na oposição (RP2 e RP3) defendem  

que não está bem e precisa de profunda intervenção. 

A conclusão da análise dos discursos desta dimensão conduziu-nos a constatar que os participantes 

convergem parcialmente, visto que enquanto o RP1 alega que houve avanços no sistema educativo, os 

partidos na oposição (RP2 e RP3) alegam que não se verificaram  grandes avanços. Todavia concordam 

quanto às demais questões.  
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Quandro 18. D3  Centralização  versus Descentralização na Governação do Sistema 

Educativo Angolano: perspectivas partidárias  

 

1 

RP1 “Entendo que descentralização do sistema educacional é quando o sistema de 
educação não depende do sistema central” 

RP2 “Descentralização da educação em meu entender é o processo de transmissão do 
conhecimento de forma autónoma”. 

RP3 “Entendo descentralização do sistema educativo, como sendo à condição pela qual 
as decisões do sistema educativo são tomadas a nível de equipa de modo a permitir 
dar respostas aos problemas a tempo”. 

2 RP1 “Eu entendo que a nível do partido o sistema educativo em todo país vai bem, sendo 
que temos muitos exemplos dos jovens formados neste sistema educativo e que tem 
vindo a desempenhar da melhor forma as suas funções a nível da administração 
pública”. 
 

RP2 “A perceção atual do sistema educativo a nível do partido é que o sistema 
educativo angolano vai mal”. 

RP3 “Atualmente o sistema educativo angolano, como outros sistemas no País, encontra-
se centralizado, às decisões e à detenção de autoridade no sistema de gestão. 
Atualmente o sistema educativo angolano encontra-se em grande crescimento 
quantitativo, infelizmente relativamente a qualidade, o sistema educativo tem vindo 
a dar grandes retrocessos. Ou seja, o sistema educativo angolano vai mal, visto que 
tem sido abordado desde a perspetiva político-partidário”. 

3 RP1 “A nível do sistema educativo podemos ter vantagens e desvantagens quanto a 
centralização e descentralização, mas atendendo a história de Angola desde o 
sistema colonialismo, em seguida os conflitos internos, precisamos ter em conta 
alguns arranjos numa primeira fase a centralização pode ser a melhor opção”. 

RP2 “As vantagens do sistema educativo centralizado é a uniformização do ensino em 
função do currículo traçado pelo Estado, tendo em conta a política do Estado 
quanto ao tipo de homem que pretende formar. As desvantagens desse tipo de 
sistema é que não atende na íntegra as especificidades científicas e socioculturais 
de cada localidade”.  

 

RP3 “A centralização da educação sendo esta que é investida no topo, essa coloca toda 
a responsabilidade pela tomada de decisões a níveis mais alto, concentrando a 
administração. Ou seja, todos os decisores estão no topo, muitos argumentam que 
a educação centralizada tem várias vantagens, desde o ponto de vista do seu 
curriculum, e o planejamento que se vai efetuando, na medida que com estes 
elementos pode haver mais integração. Enquanto que a descentralização do sistema 
educativo sendo que é investida na comunidade, sendo esta para as comunidades, 
transferindo o poder para o nível mais capaz de governo. Causando muitas das vezes 
a quebra de haver mesmos curriculum, a razão para a implementação da 
descentralização da educação, varia principalmente das políticas que são 
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implementadas pelo partido no poder. A centralização e descentralização do sistema 
educativo, têm suas próprias características, vantagens e desvantagens. A educação 
centralizada traz muitas vantagens para o público, sendo que esta desenvolve 
uniformidade de gestão desde a fase de planejamento, gestão e desenvolvimento de 
modelos de escola e a aprendizagem”. 

4 RP1 “As diferentes forças partidárias angolanas com assento parlamentar não têm 
vindo a convergir na sua visão quanto a análise da problematica do sistema 
educativo” .   

RP2 “Não, porque a nível das forças partidárias regista-se grade divergência quanto a 
análise da problemática da governação do sistema educativo angolano, visto que as 
políticas que ali são aplicadas não refletem a vontade de todos”.  

RP3 “Não. Porque as forças partidárias com assento parlamentar em Angola, 
relativamente as políticas educacionais, têm cada vez mais a divergir no seu 
posicionamento, sendo que essas não estão de acordo com as políticas que tem 
vindo a ser tomadas a nível deste sistema, pois estas tem vindo a exigir uma ação 
concertada da sociedade no seu todo” 

5 RP1 “A perspetiva do partido quanto a centralização e descentralização passa pela uma 
certa graduação, visto que a melhor opção de descentralização do sistema educativo 
é começar pelo ensino primário e paulatinamente avaliar e posteriormente que se 
possa atingir outros níveis.” 

RP2 “A perspetiva do partido quanto ao dilema centralização versus descentralização da 
governação do sistema educativo angolano, passa pela descentralização de todas as 
organizações públicas”. 

RP3 “O dilema centralização versus descentralização do sistema educativo angolano, em 
minha perspetiva, como membro do partido, é uma razão que não é diferente dos 
outros países, sendo que um dos princípios basilar é melhorar a eficiência da gestão, 
adotar para reformulações administrativas a nível do país. As decisões políticas são 
do topo e normalmente são implementadas pelos níveis inferiores. Uma das 
perspetivas passa pela mudança do sistema de educação” 

6 RP3 “Seguramente, o sistema educativo de Angola é o pior, sendo que é um facto que é 
visto por todos. Sendo que o partido estende que os problemas que enfermam o 
sistema educativo, nunca deveriam ser abordados numa perspetiva político-
partidária. Sendo assim, o partido iria restruturar esse sistema, começando em 
melhorar as estruturas básicas”. 



 

62 
 

Analisando as entrevistas com os representantes dos partidos políticos selecionados  com assento na 

Assembleia Nacional da República de Angola, nesta dimensão, as opiniões quanto ao sistema da 

centralização ou descentralização das instituições do ensino público em Angola divergem, dado que os 

representantes dos partidos na oposição (RP2 e RP3) convergem em que é o Governo central que, por 

intermédio dos Ministérios da Educação e do Ensino Superior têm vindo a coordenar as atividades de 

ensino e educação à todos os níveis (…). Quanto a eficácia do sistema do ensino e educação em Angola, 

as opiniões entre os participantes, representantes dos partidos politicos (RP1, RP2 e RP3) convergem, 

pois ambos acreditam que este precisa de melhorias para oferecer um trabalho qualificado. Umas 

pequenas divergências surgem face ao programa apresentado pelo governo do MPLA, que, como 

constatamos, não encontra respaldo da oposição, que o considera ineficaz para dar qualidade ao ensino 

e à educação. (…). Na abordagem do tema atinente à centralização versus descentralização, os 

deputados da oposição entrevistados são peremptórios em preferir a maior autonomia das instituições. 

Opinam que, nestas condições, a descentralização das instituições públicas pode trazer inúmeras 

vantagens, uma vez que as decisões são tomadas a vários níveis, proporcionando mais eficiência na sua 

execução (…). Sobre a aprovação das leis que se afiguram como competência exclusiva da Assembleia 

Nacional, à luz da Constituição da República de Angola, aprovada em 2010, os entrevistados (RP2 e 

RP3) emitiram opiniões convergentes. Ambos afirmaram que não tem havido consenso na aprovação 

de leis que norteiam a governação do país, incluindo as políticas no sector de ensino e educação, uma 

vez que o MPLA tem a maioria absoluta na Assembleia Nacional de Angola. E esta maioria lhe permite 

aprovar as leis, mesmo sem o voto favorável dos outros partidos políticos (…). Para os entrevistados, a 

descentralização administrativa constitui uma condição sine qua non, a curto prazo, para minimizar 

paulatinamente os problemas do sistema do ensino e da educação, na medida em que permitirá uma 

gestão e regulamentação dos assuntos localmente66  (…). Na última questão de definição política 

colocada o representante da coligação de partidos Políticos  CASA-CE (RP3), atendendo à especificidade 

da questão, alega que o sistema de ensino e  educação angolano é um  dos que tem menos  qualidade 

na Comunidade dos Países da Africa Austral (SADC). 

 
66 Na perspetiva de Formosinho (2005, p.45), “Só poderíamos falar de descentralização se existissem organizações e órgãos locais não 
dependentes hierarquicamente da administração central de Estado e, portanto, não sujeitos ao poder da direção do Estado, autónomas 
administrativa e financeiramente, com competências próprias e representando os interesses locais; numa administração descentralizada, 
as organizações e órgãos locais não dependem hierarquicamente da administração central do Estado, possuem autonomia administrativa 
e financeira, tem competências próprias e representam os interesses locais, cabendo ao Estado a fiscalização da legalidade dos seus atos” 
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Ao longo da análise da presente dimensão evidenciámos que existem vários pontos convergentes e 

outros divergentes, sendo que, não obstante as políticas adotadas pelo governo, na opinião dos 

entrevistados da oposição (RP2 e RP3), tais políticas não trazem imputs para o melhoramento do sistema 

educativo a curto e a médio prazo.  A análise das entrevistas permite concluir que a possibilidade de 

descentralização das instituições  públicas angolanas mesmo que admitida e até em alguns casos 

regulamentada em documentos oficiais, não tem efeitos práticos,  sendo possível ver nesta 

descontinuidade ou mesmo contradição67  a presença de “infidelidades normativas” (Lima,1998), ou  

uma “infidelidade institucional” (Sá, 1995). 

 

Em síntese, e em termos gerais, os resultados de investigação obtidos a partir da análise dos discursos  

dos representantes das forças políticas convidadas a participar no estudo permitem concluir que é  

importante, ou seja, que faz sentido, colocar em debate a questão da governação centralizada ou 

descentralizada do sistema educativo angolano, na perspectiva da promoção do desenvolvimento global 

da sociedade angolana.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 No entanto, entre o discurso e as práticas existe um longo caminho a percorrer. 
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Conclusão     

 

Tendo em consideração não só o que fica escrito na presente dissertação, mas também todo o processo  

de trabalho que esteve na base da sua  elaboração, parece-nos ser possível salientar um conjunto de 

conclusões relevantes: Conclusões de natureza político-ideológica: os representantes de partidos 

politicos na oposição salientaram os que lhes parece ser uma excessiva centralização das instituições 

públicas, factor que, na sua perspectiva condiciona negativamente a melhoria e o desenvolvimento do 

sistema educativo; não há consenso entre os diferentes partidos políticos, com assento parlamentar, na 

aprovação de leis que regem o sistema educativo; não obstante as divergências, o que globalmente se 

pode concluir dos discursos recolhidos e analisados é que os principais partidos políticos  angolanos 

não parecem ter uma reflexão muito aprofundada sobre a questão muito específica da  governação do 

sistema educativo, sendo possivel afirmar que a questão da centralização ou descentralização da 

governação não é, na atualidade um tema significativo na agenda política angolana, quer no que se 

refere ao partido há décadas no poder - o MPLA -, quer no que se refere aos  principais partidos de 

oposição. Conclusões de natureza metodológica, pois é muito importante destacar os principais limites 

e condicionalismos  (dificuldades enfrentadas) na realização do presente trabalho: o  percurso 

desenvolvido para a elaboração do presente trabalho não escapou à existência de alguns fatores que 

constituíram as principais limitações na realização do mesmo. Assim, uma das limitações prende-se 

com o facto de ser a primeira vez que nos propusemos  realizar uma investigação desta natureza, com 

esta complexidade; o estudo, não obstante o carácter inevitavelmene exploratório do estudo empírico 

realizado em não ter tido a posibilidade de alargar a nossa amostra produtora de dados, entrevistando 

um maior número de representantes dos partidos políticos selecionados; a transcrição  das entrevistas 

revelou-se um trabalho pesado, difícil,  e muito prolongado no tempo; a falta de disponibilidade (de 

tempo) das pessoas (representantes dos partido)  que foram selecionadas e convidadas a participar no 

estudo empírico, factor que criou vários e pesados constrangimentos no processo de recolha de 

informação; a insuficiência, ou mesmo, a inexistência de trabalhos produzidos sobre a problemática da 

centralização versus desentrtalização do sistema educativo angolano. Conclusões de natureza 

prospectiva, pois é importante, dado o carácter exploratório do estudo efectuado, e do meu interesse 

em ponderar  o prosseguimento de estudos no campo da problemática tratada na presente dissertação 

apontar algumas pistas de investigação futura. Assim se vier a realizar novos estudos sobre esta  

problemática (dispondo de mais tempo, e, principalmente,  de outro tipo de apoios, a vários níveis) julgo 
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que seria de considerar algumas pistas de investigação futura, como, por exemplo: alargar o número de 

atores-chave a considerar na pesquisa,  quer ao nível do sistema político, quer ao nível do sistema 

educacional;  alargar as fontes e os métodos e técnicas de recolha de dados, recorrendo  a técnicas, 

como, por exemplo, vários tipos de entrevista, ao inquérito por questionário, ao aprofundamento da 

pesquisa e análise documental, à observação direta (por exemplo, de debates sobre politicas educativas 

e governação do sistema educativo angolano). 

Finalmente uma última palavra sobre o que foi para mim uma muito importante experiência de 

aprendizagem e auto-formação, que me permitiu tomar consciência da importância de alguns factores 

fundamentais para a qualidade, rigor e consistência do trabalho científico e académico, a  destacar: a 

importância do papel da teoria e do conhecimento teórico na pesquisa empírica e na análise dos dados 

empíricos recolhidos na pesquisa empírica; a importância do conhecimento e da cultura metodológica 

e da ética68 na pesquisa empirica; a importância do planeamento e da organização do trabalho cientifico; 

a importância de critérios de rigor e qualidade, por exemplo, ao nível da redação e da apresentação 

gráfica do trabalho académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Sobre o procedimento ético adotado na pesquisa empírica ver Carta ética da sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação (SPCE). 
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ANEXOS 
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Solicitação de Entrevista para Projeto de Dissertação de Mestrado 

 

Eu Armando Sangueve Sachitota, de nacionalidade angolana, estudante da Universidade do 

Minho/ Portugal, sirvo-me do presente para solicitar, e desde já agradecer a vossa disponibilidade em 

participar no estudo que está a ser desenvolvido no âmbito do Mestrado de Ciências da Educação do 

Instituto de Educação da Universidade do Minho intitulado Centralização versus 

Descentralização do sistema educativo angolano: perspetivas organizacionais e 

políticas. O referido Projeto de Dissertação tem como objetivo recolher depoimentos 

sobre a estrutura e a governação do sistema educativo público angolano. Vossa 

participação é muito importante para o referido estudo. 

De acordo com o planeamento do meu trabalho e com os prazos nele estabelecidos informo que 

haveria toda a conveniência em, se possível, realizar a entrevista durante o seguinte intervalo 

temporal: de 15 de abril a 15 de maio de 2019.     

 

Me coloco à disposição para qualquer contacto pelos seguintes meios: 

Telefone: 926219628 

Email: asachotota@gmail.com  

Atenciosamente, 

Armando Sangueve Sachitota 
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Entrevista 1: Representante do MPLA 

 

A realização desta entrevista insere-se nas atividades do trabalho de campo do Projeto de Dissertação 

de Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Administração Educacional, intitulado 

Centralização versus Descentralização do Governo do Sistema Educativo em Angola: 

perspetivas organizacionais e políticas, em desenvolvimento com a orientação científica e 

metodológica do Doutor Carlos Alberto Gomes, do Departamento de Ciências Sociais da 

Educação do Instituto de Educação da Universidade do Minho. O objetivo da entrevista é 

recolher e analisar perspetivas das principais forças políticas angolanas, com assento parlamentar, 

sobre a questão da centralização versus descentralização da governação do sistema educativo em 

Angola. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Eu, __________________________________________________ (nome), declaro que 

participei voluntariamente na entrevista conduzida pelo mestrando Armando Sangueve Sachitota, e 

autorizei a sua gravação áudio, porque:  

 

 -Tive conhecimento antecipado do tema e dos objetivos do Projeto de Dissertação 

 -Tive conhecimento do tema e objetivos desta entrevista 

 -Tive oportunidade de colocar questões acerca do Projeto e de ser esclarecido/a acerca de 

outros aspetos 

 -Foi garantido o meu anonimato em todos os documentos relativos à pesquisa e ao Projeto de 

Dissertação, nomeadamente no Relatório Final.   

 -Me foi garantida a confidencialidade e anonimidade de todos os dados recolhidos 

 -Me foi garantida a possibilidade de ler a transcrição integral da entrevista 

 - Me foi garantida a possibilidade de consultar a versão final da Dissertação de Mestrado. 
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 - Me foi garantido que os dados por mim facultados serão exclusivamente utilizados em contexto 

académico e científico. 

 - Me foi garantida a possibilidade de contatar o orientador científico do Projeto de Dissertação, 

para eventuais esclarecimentos. 

 

Declaro que a minha participação é voluntária, com consentimento livre e esclarecido da garantia 

do meu anonimato e da confidencialidade dos dados recolhidos, como também concordo que os 

dados obtidos na investigação sejam utilizados apenas para fins académicos científicos. Estou ciente 

que receberei uma via desse documento. 

 

Data: ___/___/______ 

___________________________________________ 

(assinatura) 

 

 

 

ps: Caso necessite de informações sobre o presente estudo, por favor contactar pelos seguintes meios: 

E-mail: asachotota@gmail.com 
Telefone: (+244)926219628 

               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:asachotota@gmail.com
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Entrevista 2: Representante da UNITA 

 

A realização desta entrevista insere-se nas atividades do trabalho de campo do Projeto de Dissertação 

de Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Administração Educacional, intitulado 

Centralização versus Descentralização do Governo do Sistema Educativo em Angola: 

perspetivas organizacionais e políticas, em desenvolvimento com a orientação científica e 

metodológica do Doutor Carlos Alberto Gomes, do Departamento de Ciências Sociais da 

Educação do Instituto de Educação da Universidade do Minho. O objetivo da entrevista é 

recolher e analisar perspetivas das principais forças políticas angolanas, com assento parlamentar, 

sobre a questão da centralização versus descentralização da governação do sistema educativo em 

Angola. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Eu, __________________________________________________ (nome), declaro que 

participei voluntariamente na entrevista conduzida pelo mestrando Armando Sangueve Sachitota, e 

autorizei a sua gravação áudio, porque:  

 

 -Tive conhecimento antecipado do tema e dos objetivos do Projeto de Dissertação 

 -Tive conhecimento do tema e objetivos desta entrevista 

 -Tive oportunidade de colocar questões acerca do Projeto e de ser esclarecido/a acerca de 

outros aspetos 

 -Foi garantido o meu anonimato em todos os documentos relativos à pesquisa e ao Projeto 

de Dissertação, nomeadamente no Relatório Final.   

 -Me foi garantida a confidencialidade e anonimidade de todos os dados recolhidos 

 -Me foi garantida a possibilidade de ler a transcrição integral da entrevista 

 - Me foi garantida a possibilidade de consultar a versão final da Dissertação de Mestrado. 

 - Me foi garantido que os dados por mim facultados serão exclusivamente utilizados em 

contexto académico e científico. 
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 - Me foi garantida a possibilidade de contatar o orientador científico do Projeto de 

Dissertação, para eventuais esclarecimentos. 

 

Declaro que a minha participação é voluntária, com consentimento livre e esclarecido da garantia 

do meu anonimato e da confidencialidade dos dados recolhidos, como também concordo que os 

dados obtidos na investigação sejam utilizados apenas para fins académicos científicos. Estou ciente 

que receberei uma via desse documento. 

 

Data: ___/___/______ 

___________________________________________ 

(assinatura) 

 

 

 

ps: Caso necessite de informações sobre o presente estudo, por favor contactar pelos seguintes meios: 

E-mail: asachotota@gmail.com 
Telefone: (+244)926219628 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asachotota@gmail.com
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Entrevista 3: Representante do CASA-CE 

 

A realização desta entrevista insere-se nas atividades do trabalho de campo do Projeto de Dissertação 

de Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Administração Educacional, intitulado 

Centralização versus Descentralização do Governo do Sistema Educativo em Angola: 

perspetivas organizacionais e políticas, em desenvolvimento com a orientação científica e 

metodológica do Doutor Carlos Alberto Gomes, do Departamento de Ciências Sociais da 

Educação do Instituto de Educação da Universidade do Minho. O objetivo da entrevista é 

recolher e analisar perspetivas das principais forças políticas angolanas, com assento parlamentar, 

sobre a questão da centralização versus descentralização da governação do sistema educativo em 

Angola. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Eu, __________________________________________________ (nome), declaro que 

participei voluntariamente na entrevista conduzida pelo mestrando Armando Sangueve Sachitota, e 

autorizei a sua gravação áudio, porque:  

 

 -Tive conhecimento antecipado do tema e dos objetivos do Projeto de Dissertação 

 -Tive conhecimento do tema e objetivos desta entrevista 

 -Tive oportunidade de colocar questões acerca do Projeto e de ser esclarecido/a acerca de 

outros aspetos 

 -Foi garantido o meu anonimato em todos os documentos relativos à pesquisa e ao Projeto 

de Dissertação, nomeadamente no Relatório Final.   

 -Me foi garantida a confidencialidade e anonimidade de todos os dados recolhidos 

 -Me foi garantida a possibilidade de ler a transcrição integral da entrevista 

 - Me foi garantida a possibilidade de consultar a versão final da Dissertação de Mestrado. 

 - Me foi garantido que os dados por mim facultados serão exclusivamente utilizados em 

contexto académico e científico. 
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 - Me foi garantida a possibilidade de contatar o orientador científico do Projeto de 

Dissertação, para eventuais esclarecimentos. 

 

Declaro que a minha participação é voluntária, com consentimento livre e esclarecido da garantia 

do meu anonimato e da confidencialidade dos dados recolhidos, como também concordo que os 

dados obtidos na investigação sejam utilizados apenas para fins académicos científicos. Estou ciente 

que receberei uma via desse documento. 

 

Data: ___/___/______ 

___________________________________________ 

(assinatura) 

 

 

 

ps: Caso necessite de informações sobre o presente estudo, por favor contactar pelos seguintes meios: 

E-mail: asachotota@gmail.com 
Telefone: (+244)92621962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asachotota@gmail.com
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Universidade do Minho Instituto de Educação 
Mestrado em Ciências da Educação 

Área de especialização em Administração Educacional 
 

Guião de entrevista 1. MPLA  

A realização desta entrevista insere-se nas atividades do trabalho de campo do Projeto de Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em 

Administração Educacional, intitulado Centralização versus Descentralização do Governo do Sistema Educativo em Angola: perspetivas organizacionais e políticas. A entrevista visa recolher depoimentos 

(perspectivas) sobre a estrutura e governação do sistema educativo público angolano. De acordo com as normas éticas e deontológicas que regem a investigação nas ciências sociais e nas ciências da educação, será 

garantido o anonimato dos respondentes e a confidencialidade dos dados recolhidos, sendo os referidos dados exclusivamente utilizados para fins académicos. 

 
 
BLOCO I 

Questões de definição histórica do sistema educativo angolano  

Sub-Blocos 

Temáticos 

Objetivos específicos Questões 

1.Sistema educativo angolano no período colonial (antes do 25 de abril de 1974) 
 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
pela potência colonial  
 

Conhecer a opinião dos 
políticos sobre as 
principais mudanças e 
continuidades no 
sistema educativo no 
período colonial. 
 
Analisar as políticas 
públicas do governo do 
sistema educativo 
 
 

1.Como estava organizado e estruturado o sistema 
educativo em Angola no período colonial? 

2.Quais os aspetos mais significativos que 
caracterizaram o sistema educativo no período 
colonial?  
 
3.Neste período verificou-se uma centralização ou 
descentralização na governação do sistema 
educativo?  
Que modelo de gestão era implementado no 
período colonial? 

2.Sistema educativo angolano após a independência (1975- 1992) 

 
A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
angolano após a 
independência e 
início da guerra civil 

Identificar como o 
sistema educativo estava 
organizado, em contexto 
da guerra civil 

1.Que modelos de organização, administração e 
gestão foram implementadas nas escolas públicas 
apôs a independência de Angola?  

2.As escolas tinham algum tipo de autonomia?  

3.Sistema educativo angolano após a realização das primeiras eleições livres e 

Multipartidárias (1992- 2002) 
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A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
angolano após as 
primeiras eleições  
 

Caracterizar o governo 
do sistema educativo 
neste período 

1.O sistema educativo funcionava normalmente 
neste período de turbulência no país? Se sim, este 
sistema era unificado em todo o país? 

4.Sistema educativo angolano após o término da guerra civil (2002- 2008) 

 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
após o término da 
guerra civil  

Analisar as possíveis 
lacunas no processo das 
políticas educacionais 
após o término da guerra 
civil em Angola 

1.Quais foram as grandes conquistas a nível do 
sistema de educação com o término da guerra civil 
em Angola?  

5.Sistema educativo angolano após a realização das segundas eleições gerais (2008-

2012) 

 
A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
após as eleições 
gerais  
 

Descrever e analisar o 
processo das reformas 
educacionais 

1.Depois de várias reformas educativas que foram 
implementadas em Angola considera que a atual 
reforma está a corresponder às reais necessidades 
pela qual foi proposta?  
 

6.Sistema educativo angolano após a realização das terceiras eleições gerais (2012-

2017) 

 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
após as eleições 
gerais  
 

Caracterizar as 
perceções que os 
partidos políticos têm do 
sistema educativo 

1.Qual a contribuição dos partidos políticos com 
assento no parlamento na democratização do 
sistema educativo angolano? 
 

7.Sistema educativo angolano após eleições 2017 até à atualidade 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
após eleições (de 
2017 até à 
atualidade) 
 

Analisar a relação 
existente na política na 
tomada de decisão nas 
escolas públicas em 
Angola 

1.Considera que há autonomia na tomada de 
decisão nas escolas angolanas? Sim. Porquê? Não. 
Porquê? 

2.Que futuro e desafios (diagnóstico) se espera a 
nível do atual sistema educativo?  

3.Como avalia as relações do governo/partido no 
processo de tomada de decisão sobre políticas 
educativas em Angola? 
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4.Sendo o MPLA, o único partido que governou o 
país desde a independência, considera que as 
políticas desenvolvidas ao nível do sistema 
educativo têm vindo a responder às expetativas? Se 
sim, em que aspetos? Se não, porquê? 
 
 

 
 
BLOCO II  

Questões de desenvolvimento 

 

1.Nos últimos 17 anos, que mudanças significativas ocorreram na política educativa angolana? 
 
2.Nos últimos 17 anos, quais foram as principais medidas de política educativa? 
 
3.Na atualidade quais são, para o MPLA, as principais prioridades na política educativa?   
 
4.Como avalia a qualidade do sistema educativo nos diversos níveis do sistema de ensino? 

 

 
BLOCO III 
 
Questões de Definição Política/ (Posições/visões partidárias)  

 

1.O que significa em seu entender a descentralização da educação? 
2.Qual é a perceção atual sobre o sistema educativo a nível do partido?  
3.Quais as vantagens/desvantagens de um sistema educativo centralizado e/ou descentralizado em 
Angola?  

4.As diferentes forças partidárias angolanas, com assento parlamentar, convergem na visão e análise 
da problemática da governação do sistema educativo em angola? Sim. Porquê? Não. Porquê?  

5.Qual é a Perspetiva do partido quanto ao dilema centralização versus descentralização da governação 
do sistema educativo angolano? 
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Universidade do Minho Instituto de Educação 
Mestrado em Ciências da Educação 

Área de especialização em Administração Educacional 
 

Guião de entrevista 2. UNITA 

A realização desta entrevista insere-se nas atividades do trabalho de campo do Projeto de Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em 

Administração Educacional, intitulado Centralização versus Descentralização do Governo do Sistema Educativo em Angola: perspetivas organizacionais e políticas. A entrevista visa recolher depoimentos 

(perspectivas) sobre a estrutura e governação do sistema educativo público angolano. De acordo com as normas éticas e deontológicas que regem a investigação nas ciências sociais e nas ciências da educação, será 

garantido o anonimato dos respondentes e a confidencialidade dos dados recolhidos, sendo os referidos dados exclusivamente utilizados para fins académicos. 

 

BLOCO I 

 Questões de definição (perspetiva) histórica do sistema educativo angolano 

Sub-Blocos 

Temáticos 

Objetivos específicos Questões 

1.Sistema educativo angolano no período colonial (antes do 25 de abril de 1974 

 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
pela potência colonial  
 

Conhecer a opinião dos 
políticos sobre as 
principais mudanças e 
continuidades no 
sistema educativo no 
período colonial. 
 
Analisar as políticas 
públicas do governo do 
sistema educativo 
 
 

1.Como estava organizado e estruturado o sistema 
educativo em Angola no período colonial? 

2.Quais os aspetos mais significativos que 
caracterizaram o sistema educativo no período 
colonial?  
 
3.Neste período verificou-se uma centralização ou 
descentralização na governação do sistema 
educativo?  
 
4.Que modelo de gestão era implementado no 
período colonial? 

2.Sistema educativo angolano após a independência (1975- 1992) 

 
A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
angolano após a 
independência  

Identificar como o 
sistema educativo estava 
organizado, em contexto 
da guerra civil 

1.Que modelo de organização, administração e 
gestão foram implementadas nas escolas públicas 
apôs a independência de Angola?  

2. As escolas tinham algum tipo de autonomia?  
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3.Sistema educativo angolano após a realização das primeiras eleições livres e 

Multipartidárias (1992- 2002) 

 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
angolano após as 
primeiras eleições  
 

Caracterizar o governo 
do sistema educativo 
neste período 

1.O sistema educativo funcionava normalmente 
neste período de turbulência no país? Se sim, este 
sistema era unificado em todo o país? 

4.Sistema educativo angolano após o término da guerra civil (2002- 2008) 

 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
após o término da 
guerra civil  

Analisar as possíveis 
lacunas no processo das 
políticas educacionais 
após o término da guerra 
civil em Angola 

1.Quais foram as grandes conquistas a nível do 
sistema de educação com o término da guerra civil 
em Angola?  

5.Sistema educativo angolano após a realização das segundas eleições gerais (2008-

2012) 

 
A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
após as eleições 
gerais  
 

Descrever e analisar o 
processo das reformas 
educacionais 

1.Depois de várias reformas educativas que foram 
implementadas em Angola considera que a atual 
reforma está a corresponder as reais necessidades 
pela qual foi proposta?  
 

6.Sistema educativo angolano após a realização das terceiras eleições gerais (2012-

2017) 

 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
após as eleições 
gerais  
 

Caracterizar as 
perceções que os 
partidos políticos têm do 
sistema educativo 

1.Qual o enquadramento do papel dos partidos 
políticos com assento no parlamento na 
democratização do sistema educativo angolano? 
 

7.Sistema educativo angolano após eleições 2017 até à atualidade 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
após eleições de 
(2017 até à 
atualidade) 
 

Analisar a relação 
existente na política na 
tomada de decisão nas 
escolas públicas em 
Angola 

1.Considera que há autonomia nas tomadas de 
decisões nas escolas angolanas? Sim. Porquê? Não. 
Porquê? 

2.Que futuro e desafios (diagnostico) se espera a 
nível do atual sistema educativo?  
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3.Como avalia as relações do governo/partido no 
fortalecimento da tomada de decisão das políticas 
que enfermam o atual sistema educacional 
angolano? 
 
4.Se, em resultado de eleições ou acordo político 
fosse atribuída à UNITA a responsabilidade de 
dirigir a política educativa do país que mudanças 
proporia? 
 

 

 

BLOCO II  

Questões de desenvolvimento 

 

 
1. Nos últimos 17 anos, que mudanças significativas ocorreram na política educativa angolana? 
 
2.Nos últimos 17 anos, quais foram as principais medidas de política educativa? 
 
3.Na atualidade quais são, para a UNITA, as principais prioridades na política educativa?   
 
4.Como avalia a qualidade do sistema educativo nos diversos níveis do sistema de ensino?  
 

 

BLOCO III 
 
Questões de Definição Política/ (Posições/visões partidárias)  

 

1.O que significa em seu entender descentralização da educação? 
2.Qual é a perceção atual sobre o sistema educativo a nível do partido?  
3.Quais as vantagens/desvantagens de um sistema educativo centralizado e/ou descentralizado em 
Angola?  

4.As diferentes forças partidárias angolanas, com assento parlamentar, convergem na visão e análise 
da problemática da governação do sistema educativo em angola? Sim. Porquê? Não. Porquê?  

5.Qual é a Perspetiva do partido quanto ao dilema centralização versus descentralização da governação 
do sistema educativo angolano? 
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Universidade do Minho Instituto de Educação 
Mestrado em Ciências da Educação 

Área de especialização em Administração Educacional 
 

Guião de entrevista 3. CASA-CE  

A realização desta entrevista insere-se nas atividades do trabalho de campo do Projeto de Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em 

Administração Educacional, intitulado Centralização versus Descentralização do Governo do Sistema Educativo em Angola: perspetivas organizacionais e políticas. A entrevista visa recolher depoimentos 

(perspectivas) sobre a estrutura e governação do sistema educativo público angolano. De acordo com as normas éticas e deontológicas que regem a investigação nas ciências sociais e nas ciências da educação, será 

garantido o anonimato dos respondentes e a confidencialidade dos dados recolhidos, sendo os referidos dados exclusivamente utilizados para fins académicos. 

 

BLOCO I 

Questões de definição histórica do sistema educativo angolano 

Sub-Blocos 

Temáticos 

Objetivos específicos Questões 

1.Sistema educativo angolano no período colonial (antes do 25 de abril de 1974) 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
pela potência colonial  
 

Conhecer a opinião dos 
políticos sobre as 
principais mudanças e 
continuidades no 
sistema educativo no 
período colonial. 
 
Analisar as políticas 
públicas do governo do 
sistema educativo 
 
 

1.Como estava organizado e estruturado o sistema 
educativo em Angola no período colonial? 

2.Quais os aspetos mais significativos que 
caracterizaram o sistema educativo no período 
colonial?  
 
3.Neste período verificou-se uma centralização ou 
descentralização na governação do sistema 
educativo?  
 
4.Que modelo de gestão era implementado no 
período colonial? 

2.Sistema educativo angolano após a independência (1975- 1992) 

 
A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
angolano após a 
independência  

Identificar como o 
sistema educativo estava 
organizado, em contexto 
da guerra civil 

1.Que modelo de organização, administração e 
gestão foram implementadas nas escolas públicas 
apôs a independência de Angola?  

2.As escolas tinham algum tipo de autonomia?  

3.Sistema educativo angolano após a realização das primeiras eleições livres e 

Multipartidárias (1992- 2002) 
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A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
angolano após as 
primeiras eleições e 
reinício da guerra civil 
 

Caracterizar o governo 
do sistema educativo 
neste período 

1.O sistema educativo funcionava normalmente 
neste período de turbulência no país? Se sim, este 
sistema era unificado em todo o país? 

4.Sistema educativo angolano após o término da guerra civil (2002- 2008) 

 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
após o término da 
guerra civil  

analisar as possíveis 
lacunas no processo das 
políticas educacionais 
após o término da guerra 
civil em Angola 

1.Quais foram as grandes conquistas a nível do 
sistema de educação com o término da guerra civil 
em Angola?  

5.Sistema educativo angolano após a realização das segundas eleições gerais (2008-

2012) 

 
A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
após as eleições 
gerais  
 

Descrever e analisar o 
processo das reformas 
educacionais 

1.Depois de várias reformas educativas que foram 
implementadas em Angola considera que a atual 
reforma está a corresponder as reais necessidades 
pela qual foi proposta?  
 

6.Sistema educativo angolano após a realização das terceiras eleições gerais (2012-

2017) 

 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
após as eleições 
gerais  
 

Caracterizar as 
perceções que os 
partidos políticos têm do 
sistema educativo 

1.Qual o enquadramento do papel dos partidos 
políticos com assento no parlamento na 
democratização do sistema educativo angolano? 
 

7.Sistema educativo angolano após eleições 2017 até à atualidade 

A estrutura e 
governação do 
sistema educativo 
após eleições de 
(2017 até à 
atualidade) 
 

Analisar a relação 
existente na política na 
tomada de decisão nas 
escolas públicas em 
Angola 

1.Considera que há autonomia nas tomadas de 
decisões nas escolas angolanas? Sim. Porquê? Não. 
Porquê? 

2.Que futuro e desafios (diagnóstico) se espera a 
nível do atual sistema educativo?  

3.Como avalia as relações do governo/partido no 
processo de tomada de decisão sobre políticas 
educativas em Angola?  
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BLOCO II  

Questões de desenvolvimento 

 
1.Nos últimos 17 anos, que mudanças significativas ocorreram na política educativa angolana? 
 
2.Nos últimos 17 anos, quais foram as principais medidas de política educativa? 
 
3.Na atualidade quais são, para a CASA-CE, as principais prioridades na política educativa?   
 
4.Como avalia a qualidade do sistema educativo nos diversos níveis do sistema de ensino?  
 
 

 

 
BLOCO III 
 
Questões de Definição Política/ (Posições/visões partidárias)  

1.O que significa em seu entender descentralização da educação? 
2.Qual é a perceção atual sobre o sistema educativo a nível do partido?  
3.Quais as vantagens/desvantagens de um sistema educativo centralizado e/ou descentralizado em 
Angola?  

4.As diferentes forças partidárias angolanas, com assento parlamentar, convergem na visão e análise 
da problemática da governação do sistema educativo em angola? Sim. Porquê? Não. Porquê?  

5.Qual é a Perspetiva do partido quanto ao dilema centralização versus descentralização da governação 
do sistema educativo angolano? 

6.No manifesto eleitoral do partido afirma-se, na página 72, que o sistema educativo angolano é o “pior 
de toda a SADC”. Se, em resultado de eleições, ou acordo político, fosse atribuída à CASA-CE a 
responsabilidade de dirigir ou influenciar a política educativa do país, que mudanças proporia? 
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Transcrição das Entrevistas: Entrevista referente ao representante RP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões de desenvolvimento 
 
Nos últimos 17 anos, que mudanças significativas ocorreram na política educativa angolana? 
 
 Na minha opinião durante este período muita coisa mudou a nível do sistema de educação sobretudo 
com a implementação da reforma educativa, essa que tem servido como estratégia para se melhorar o 
sistema educacional 
 
Nos últimos 17 anos, quais foram as principais medidas de política educativa? 
 
Na atualidade quais são, para o MPLA, as principais prioridades na política educativa?  
 
Para o MPLA as principais prioridades de politicas educativas consistem em dotar  as instituições que 
possam se engajar em dotar os quadros que o país tem e reforçar a sua formação em cooperação com 
as melhores universidade do mundo, incentivando a alfabetização de modo a erradicar o analfabetismo 
no País, são varias as formas que o partido acha de modo a alcançar a melhor forma. 
 
Como avalia a qualidade do sistema educativo nos diversos níveis do sistema de ensino? 
 
 No meu ponto de vista a avaliação que se tem do sistema educativo nos seus diversos níveis é de que 
a qualidade do sistema tem vindo a corresponder as exigências do país, atendendo o historial do nosso 
país precisamos melhorar essa qualidade de forma gradual.  
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Questões de Definição Política/ (Posições/visões partidárias)  
 
O que significa em seu entender a descentralização da educação? 
 
 Entendo que descentralização do sistema educacional é quando o sistema de educação não depende 
do sistema central. 
 
Qual é a perceção atual sobre o sistema educativo a nível do partido?  
 
Eu entendo que a nível do partido o sistema educativo em todo país vai bem, sendo que temos muitos 
exemplos dos jovens formados neste sistema educativo e que tem vindo a desempenhar da melhor 
forma as suas funções a nível da administração pública. 
 
Quais as vantagens/desvantagens de um sistema educativo centralizado e/ou descentralizado em 
Angola?  
 
A nível do sistema educativo podemos ter vantagens e desvantagens quanto a centralização e 
descentralização, mas atentando a história de Angola em princípio do sistema colonialismo, em seguida 
os conflitos internos, esses todos que tivemos que ter em conta alguns arranjos numa primeira fase a 
centralização pode ser a melhor opção.  
 

As diferentes forças partidárias angolanas, com assento parlamentar, convergem na visão e análise da 
problemática da governação do sistema educativo em angola? Sim. Porquê? Não. Porquê?  

 

5.Qual é a Perspetiva do partido quanto ao dilema centralização versus descentralização da governação 
do sistema educativo angolano? 

 A perspetiva do partido quanto a centralização e descentralização passa pela uma certa graduação, 
visto que a melhor opção de descentralização do sistema educativo é começar pelo ensino primário e 
paulatinamente avaliar e posteriormente que se possa atingir outros níveis. 
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Transcrição das Entrevistas: Entrevista referente ao representante RP2 

 

Questões de definição histórica do sistema educativo angolano 

Sistema educativo angolano no período colonial (antes do 25 de abril de 1974 

Pergunta difícil para quem como eu nasceu depois da independência e que teve com uma bibliografia 
que retrate este aspeto, mas acho que o Sistema educativo angolano basicamente estava organizado de 
uma forma centralizada 

Idem. Pergunta difícil para quem como eu nasceu depois da independência e que nunca teve com uma 
bibliografia que retrate este aspeto, talvez por não ser minha área de investigação, mas acho que os 
aspetos mais significativos que caracterizaram o sistema educativo neste período foi a qualidade do 
ensino 

Também é uma questão difícil para quem como eu nasceu depois da independência e que nunca teve 
com uma bibliografia que retrate este aspeto.  

Neste período verificou-se uma centralização na governação do sistema educativo. 

Era o modelo centralizado 

 

Sistema educativo angolano após a independência (1975- 1992) 

Apôs a independência em Angola, a gestão das escolas públicas passou imediatamente sob 
responsabilidade ao partido que formou o governo 

As escolas não tinham nenhuma autonomia. 

Sistema educativo angolano após a realização das primeiras eleições livres e 

Multipartidárias (1992- 2002) 

Sim. Funcionava, mas não era unificado porque as zonas controladas pelo governo seguiam um plano 
curricular diferente das zonas controladas pela UNITA (que se rebelava militarmente com o governo). 

Sistema educativo angolano após o término da guerra civil (2002- 2008) 

 Com o término da guerra civil em Angola, as principais conquistas a nível do sistema educativo, foi o 
alargamento do sistema, ou seja, a expansão da rede escolar em grande parte do território nacional. - A 
formação de muitos técnicos superiores (embora com as suas debilidades). 

Sistema educativo angolano após a realização das segundas eleições gerais (2008-2012) 

Não! Só veio piorar porque colocou-se a carroça a frente dos bois, ou seja, começou-se com a reforma 
sem a preparação dos quadros que estariam na implementação da reforma. 

Sistema educativo angolano após a realização das terceiras eleições gerais (2012-2017) 

Sobretudo os partidos políticos na oposição têm uma perceção diferente de como se devia conduzir os 
destinos da nação em termos educacionais, basta para isso ver nos seus manifestos eleitorais, mas 



 

91 
 

infelizmente esses tem vindo a ser ofuscadas pelo enquadramento das políticas do partido que formou 
o governo. 

 

Sistema educativo angolano após eleições 2017 até à atualidade 

Não! O nosso Estado é excessivamente centralizado e com o agravante de todos os gestores escolares 
serem militantes do Partido no poder o que faz com que estes não tomem nenhuma iniciativa local que 
não seja a delineada pelo partido-estado ou sem o conhecimento deste, nem que tal iniciativa seja para 
o bem da comunidade. 

Tende a piorar caso não se mude de paradigma. Nesse contexto, enquanto não se mudar as políticas 
que regem todas as instituições públicas em Angola, “partidárias” o sistema educativo tende a se 
degradar. 

Em Angola existe um partido-estado, portanto fica difícil falar de relações entre o mesmo ente. Assim, 
as relações governo/partido no fortalecimento da tomada de decisão das políticas que enfermam o atual 
sistema educacional angolano, vão mal. 

As principais mudanças deveriam ser aplicadas de modo a restruturar todo o sistema, mais sobretudo 
no ensino básico 

 

Questões de desenvolvimento 

 
 

Nos últimos 17 anos, que mudanças significativas ocorreram na política educativa 

angolana? 

 
Nos últimos 17 anos não se regista mudanças significativas a nível das políticas educativas em Angola, 
mas acho que a principal foi a reforma educativa no Subsistema do Ensino Geral e a expansão da rede 
universitária. Mas este processo debilitou o ensino porque o país ainda possuía quadros suficientes e 
a altura para estes dois desafios. Também é preciso frisar foi notória a valorização, embora tímida, 
dos agentes de edução (professores e outros funcionários afetos ao sector da Educação). 
 
Nos últimos 17 anos, quais foram as principais medidas de política educativa? 

 
Nos últimos 17 anos as principais medidas de política educativa, registou-se no alargamento da rede 
escolar, o que por sua vez se traduziu na descentralização do Ministério da Educação em Ministério 
da Educação e Ministério do Ensino Superior. - Reforma educativa, que se circunscreveu mais no 
curriculum escolar. - Expansão da rede universitária 
 
Na atualidade quais são, para a UNITA, as principais prioridades na política educativa?   

 
Para a UNITA as principais prioridades na política educativa, reside em melhorar as estruturas do 
ensino básico e analisar os seguintes aspetos:  
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1.Rever com urgência a reforma educativa que tem prejudicado ainda mais o ensino em Angola. Nesse 
aspeto devia se rever com profundidade os planos curriculares que foram mal elaborados.  
2. Despartidarização dos órgãos técnicos do sector da Educação, ou seja, o país não tem sabido 
aproveitar os cérebros que não militam no Partido que governa, os cargos de chefia e de coordenações 
de cursos e disciplinas têm sido atribuídos em função da cor partidária relegando a competência para 
o terceiro plano.  
3. Descentralização da educação.  
4. Combate ao nepotismo e à corrupção no sector da Educação.  
5. Massificar o ensino, sobretudo nas zonas rurais, mas com os meios de ensino à altura das 
exigências atuais. 
 6. Criar condições para a qualificação e superação do quadro docente e não só.  
7. Valorizar os profissionais da educação, sobretudo no que tange as condições de trabalho e salários 
condignos. 
 
Como avalia a qualidade do sistema educativo nos diversos níveis do sistema de ensino? 

 

O sistema educativo angolano relativamente a sua qualidade vai do mal para o pior. O sistema 
educativo esta péssimo! Quando um universitário não tem capacidade de discernimento, não é dopado 
dum espírito crítico seletivo é porque todos os subsistemas de ensino não gozam de boa saúde. Basta 
ver que são poucos os licenciados atualmente que conseguem fazer uma redação de 15 linhas que 
tenha “cabeça, tronco e membros”. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Questões de Definição Política/ (Posições/visões partidárias)  

 

O que significa em seu entender descentralização da educação? 

 

Eu acho que descentralização da educação é a transferência de alguns poderes adstritos ao Ministério 
da Educação para as províncias e municípios, visando de uma forma a autonomia. 
 

Qual é a perceção atual sobre o sistema educativo a nível do partido? 

 

O sistema educativo angolano ainda carece de saúde. A qualidade do ensino continua aquém do 
desejável, ou seja, aquém dos padrões internacionais. Ainda registamos estudantes no Ensino Médio 
e até mesmo universitários que fazem tracinhos para efetuar por exemplo cálculos da aritmética 
elementar. Razão pela qual entendo que atual do sistema educativo a nível do partido é que o sistema 
educativo angolano vai mal. 
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Quais as vantagens/desvantagens de um sistema educativo centralizado e/ou 

descentralizado em Angola? 

 
As vantagens do sistema educativo centralizado é a uniformização do ensino em função do currículo 
traçado pelo Estado, tendo em contando a política do Estado quanto ao tipo de homem que pretende 
formar. As desvantagens desse tipo de sistema é que não atende na íntegra as especificidades 
científicas e socioculturais de cada localidade. 
 
As diferentes forças partidárias angolanas, com assento parlamentar, convergem na 

visão e análise da problemática da governação do sistema educativo em angola? Sim. 

Porquê? Não. Porquê? 

Eu acho que não. Porque o nosso sistema educativo vigente em Angola tem os cargos de direção e 
chefia partidarizado até aos escalões de base. É tanta partidarização que na maior parte dos casos 
são os incompetentes que dirigem áreas da educação essencialmente técnicas por gozarem da 
imunidade partidária. Isso belisca a qualidade desejada, para além de que o fatia que tem sido 
atribuída ao sector da Educação é a menor do orçamento geral do estado, e tem se notado por isso 
divergência de visão entre o partido governante e os restantes partidos com assento parlamentar. Por 
isso, acho que se regista grade divergência quanto a análise da problemática da governação do sistema 
educativo angolano, visto que as políticas que ali são aplicadas não refletem a vontade de todos.  

 

Qual é a Perspetiva do partido quanto ao dilema centralização versus descentralização 

da governação do sistema educativo angolano? 

 

A perspetiva do partido quanto ao dilema centralização versus descentralização da governação do 
sistema educativo angolano, passa pela descentralização de todas as organizações públicas, sendo 
que estas dependem muito do patriotismo de quem controla o poder político. Se a política do Estado 
for dirigida no sentido da emancipação intelectual e consequente desenvolvimento das localidades em 
todas vertentes (científica, sociocultural, etc.), a descentralização da educação seria, a meu ver, a 
melhor opção. Porém, se intenção for a de formatar a intelectualidade com objetivo da manutenção e 
controlo do poder político, elaborando programas curriculares que concorrem para este fim, então o 
Estado continuará a centralizar a Educação. 
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Transcrição das Entrevistas: Entrevista referente ao representante RP3 

 

Questões de definição histórica do sistema educativo angolano 

Sistema educativo angolano no período colonial (antes do 25 de abril de 1974 

No período colonial o sistema educativo estava organizado e estruturado de forma centralizada, onde a 
potencia colonial detinha todo o controle do sistema educativo 

Os aspetos mais significativos que caracterizaram o sistema educativo no período colonial foi a 
rigorosidade a nível do processo de educação. 

Neste período verificou-se uma alta centralização de todo o sistema educativo em todo o território. 

O modelo de gestão que era implementado neste período era o centralizado. 

Sistema educativo angolano após a independência (1975- 1992) 
 
Apos a independência em Angola, registou-se uma rotura na organização e administração do sistema 
educativo em Angola 

As escolas não tinham nenhuma autonomia. 

 

Sistema educativo angolano após a realização das primeiras eleições livres e 
Multipartidárias (1992- 2002) 

Neste período o sistema educativo angolano não funcionava de forma uniforme em todo o território 
nacional. 

Com o término da guerra civil em Angola, registou-se muito ganho no setor da educação, sendo este 
período que deu uma certa esperança no alargamento deste setor 

Sistema educativo angolano após a realização das segundas eleições gerais (2008-2012) 
Não. 

Sistema educativo angolano após a realização das terceiras eleições gerais (2012-2017) 
 
Os partidos políticos com assento no parlamento em angola, têm vindo a desempenhar seu papel no 
fortalecimento da democratização do sistema educativo em Angola, contribuindo assim, para uma 
educação mais integradora. 

Sistema educativo angolano após eleições 2017 até à atualidade 

Não. Porque todas as estruturas públicas angolanas encontram-se centralizadas 

O atual sistema educativo, tem vindo a dar alguns passos, mas relativamente ao que se almeja, tem 
estado muito aquém.  no meu ponto de vista, enquanto o sistema de educação não restruturar suas 
políticas, haverá pouco futuro. 

As relações governo/partido no fortalecimento da tomada das políticas na tomada decisão vão do mal 
para o pior. 
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Questões de desenvolvimento 
 
 
Nos últimos 17 anos, que mudanças significativas ocorreram na política educativa 
angolana? 
 
 Nos últimos 17 anos, a nível das políticas educativas no país, ocorreram algumas mudanças 
significativas, com maior destaque a ampliação da rede escolar, quase a todo o país. 
 
Nos últimos 17 anos, quais foram as principais medidas de política educativa? 
 
 Nos últimos 17 anos as políticas relativamente ao sistema educativo têm vindo a demostrar um 
crescimento de forma quantitativa, que de uma forma tem vindo a se estender em todo o espaço do 
país. 
 
Na atualidade quais são, para a CASA-CE, as principais prioridades na política 
educativa?   
 
 Na atualidade, as principais prioridades relativamente as políticas educativas, residem em melhorar 
e modernizar em primeiro lugar as estruturas básicas do sistema educativo, sendo esta que constitui 
a primeira etapa e que de uma forma dá sequência para os níveis subsequentes. Para mim as 
principais prioridades passam sobretudo na restruturação do Estado e as políticas, visando o reforço 
de todo o sistema de educação. 
 
Como avalia a qualidade do sistema educativo nos diversos níveis do sistema de ensino?  
 
O sistema educativo angolano, nos seus diversos níveis, encontra-se de uma forma politizada, sendo 
que as instituições públicas angolanas, funcionam sobre o controlo do partido que formou o governo, 
que tem vindo a implementar políticas que tem vindo a ser orientadas em satisfazer os interesses 
desse grupo. 
 

 

 
 
Questões de Definição Política/ (Posições/visões partidárias)  
 

O que significa em seu entender descentralização da educação? 
 
 Entendo descentralização do sistema educativo, como sendo à condição pela qual as decisões do 
sistema educativo são tomadas a nível de equipa de modo a permitir dar respostas aos problemas 
a tempo.   
 
Qual é a sua perceção sobre o atual sistema educativo angolano?  
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Atualmente o sistema educativo angolano, como outros sistemas no País, encontra-se centralizado, 
às decisões e à detenção de autoridade no sistema de gestão. Atualmente o sistema educativo 
angolano encontra-se em grande crescimento quantitativo, infelizmente relativamente a qualidade, o 
sistema educativo tem vindo a dar grandes retrocessos. Ou seja, o sistema educativo angolano vai 
mal, visto que tem sido abordado desde a perspetiva político-partidário. 
 
Quais as vantagens/desvantagens de um sistema educativo centralizado e/ou 
descentralizado em Angola?  
 
 A centralização da educação sendo esta que é investida no topo, essa coloca toda a responsabilidade 
pela tomada de decisões a níveis mais alto, concentrando a administração. Ou seja, todos os 
decisores estão no topo, muitos argumentam que a educação centralizada tem várias vantagens, 
desde o ponto de vista do seu curriculum, e o planejamento que se vai efetuando, na medida que 
com estes elementos pode haver mais integração. Enquanto que a descentralização do sistema 
educativo sendo que é investida na comunidade, sendo esta para as comunidades, transferindo o 
poder para o nível mais capaz de governo. Causando muitas das vezes a quebra de haver mesmos 
curriculum, a razão para a implementação da descentralização da educação, varia principalmente 
das políticas que são implementadas pelo partido no poder. A centralização e descentralização do 
sistema educativo, têm suas próprias características, vantagens e desvantagens. A educação 
centralizada traz muitas vantagens para o público, sendo que esta desenvolve uniformidade de 
gestão desde a fase de planejamento, gestão e desenvolvimento de modelos de escola e a 
aprendizagem. 

As diferentes forças partidárias angolanas, com assento parlamentar, convergem na 
visão e análise da problemática da governação do sistema educativo em angola? Sim. 
Porquê? Não. Porquê?  

 Não. Porque as forças partidárias com assento parlamentar em Angola, relativamente as políticas 
educacionais, tendem cada vez mais a divergir no seu posicionamento, sendo que essas não estão 
de acordo com as políticas que têm vindo a ser tomadas a nível deste sistema, pois estas têm vindo 
a exigir uma ação concertada da sociedade no seu todo. 

Qual é a sua Perspetiva quanto ao dilema centralização versus descentralização da 
governação do sistema educativo angolano? 

O dilema centralização versus descentralização do sistema educativo angolano, em minha 
perspetiva, como membro do partido, é uma razão que não é diferente dos outros países, sendo que 
um dos princípios basilar é melhorar a eficiência da gestão, adotar para reformulações 
administrativas a nível do país. As decisões políticas são do topo e normalmente são implementadas 
pelos níveis inferiores. Uma das perspetivas passa pela mudança do sistema de educação. 

No manifesto eleitoral do partido afirma-se, na página 72, que o sistema educativo 
angolano é o “pior de toda a SADC”. Se, em resultado de eleições, ou acordo político, 
fosse atribuída à CASA-CE a responsabilidade de dirigir ou influenciar a política 
educativa do país, que mudanças proporia? 

Seguramente, o sistema educativo de Angola é o pior, sendo que é um facto que é visto por todos. 
Sendo que o partido estende que os problemas que enfermam o sistema educativo, nunca deveriam 
ser abordados numa perspetiva político-partidária 
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No ano 2000 a taxa de analfabetismo em Angola era de mais de 50%. Em 2014, de acordo com dados 

do Censo populacional efectuado nesse ano, a taxa geral de analfabetismo baixou significativamente 

para 34%. Na população adulta mais jovem, isto é, da população dos 15 aos 24 anos de idade, a taxa 

de analfabetismo é ainda mais 

baixa, situando-se nos 23%. 

 

Em 14 anos, Angola multiplicou por 3,6 o número de efectivos no sistema nacional de educação anterior 

à Universidade, ao passar de 2,5 milhões de alunos em 2002 para 9 milhões em 2016. 

 

No ensino superior o número de estudantes foi multiplicado por mais de 20 vezes em 13 anos, ao passar 

de 14 mil em 2002 para 286 mil em 2016. 
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    4.6. Educação 

 

O sistema de educação do nosso País é, seguramente, o pior de toda a SADC. Este facto nunca 

poderá ser escondido ou escamoteado com a actual massificação do ensino universitário, um 

fenómeno que deve ser encorajado, mas que não deve fazer esquecer o essencial do problema. E 

 

o essencial é que, em matéria de educação, o País vai mal. 

 

 

A CASA-CE entende que os problemas da educação no País nunca deveriam ser abordados numa 

perspectiva político-partidária pura e simples pois eles exigem uma acção concertada da sociedade 

no seu todo. 

 

No entender da CASA-CE, a problemática da educação deve ser atacada seguindo três caminhos. 

O primeiro é acabar com o analfabetismo. O segundo é conceber e executar, tão rapidamente 

quanto possível, um programa específico que tenha no epicentro a reforma do Ensino primário. 

Na verdade, a viragem começa nesse sector. Uma vez iniciado com seriedade e determinação 

pode esperar-se, num horizonte temporal de 10 a 15 anos, uma mudança para melhor em todo 

sistema de educação. 
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O terceiro responde à necessidade de oferecer à juventude de hoje a perspectiva de concluírem a 

sua formação académico-profissional. Neste sentido, é de encorajar a massificação do ensino 

universitário, desde que sustentável. Neste particular, a CASA-CE encorajará e apoiará sobretudo 

a priorização de cursos de licenciatura em tecnologias e ciências exactas. 

O sistema educacional ficou partidarizado pelas células implantadas nas escolas, com absoluta 

autoridade sobre professores e alunos, afastando e neutralizando o papel dos núcleos familiares, 

das Igrejas e do corpo docente. 

A CASA-CE entende ainda ser urgente a elaboração de critérios que permitam a existência de um 

processo de identificação de crianças superdotadas (porque na perspectiva biológica as pessoas 

não são iguais) e a elaboração urgente, pelo Estado, da conduta a seguir para a sua educação e 

potenciação. 

Ensino pré-primário 

A educação nacional começa pelo subsistema do ensino pré-primário que albergará as crianças 

    entre os 3 e 5 anos de idade, passando a ser este o ponto de partida para o ensino sistemático, 

    gratuito, obrigatório, universal e integral. 

 

Ensino primário 

Actualmente, o ensino primário unificado de 6 classes antecede o ensino secundário e constitui a 
base do Ensino Geral, tanto para o Ensino Regular, como para o Ensino de Adultos. 

A monodocência neste subsistema é um empobrecimento e por isso é necessário, 

tendencialmente, o estabelecimento de um sistema de auxiliares pedagógicos e de especialistas 

para dar matérias complementares às matérias dos curricula ministradas pelo professor principal; 

A CASA-CE defende, ao invés desta extensão de uma monodocência mal assistida, a sua restrição 

até à 4ª classe do ensino, apostando antes no enriquecimento dos conhecimentos programados, 

especialmente no ensino primário. Isto implica uma revisão curricular e um novo 

 ímpeto à formação docente, quer presencial, quer à distância; 

Criação de mecanismos de ajuda didáctico-pedagógica para apoiar os professores através da 

normalização e homogeneização dos protocolos docentes para que a qualidade da educação seja 

mais ou menos uniforme em todo o território nacional; 
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Aprofundamento do Programa de Aceleração e Recuperação do Atraso Escolar (PAAE). Eliminação 
das desigualdades acentuadas na cobertura provincial do sistema de ensino. 

Ensino secundário (médio) 

O ensino secundário continua a registar uma quebra acentuada da frequência líquida, total e por 

sexo, verificando-se um estrangulamento na passagem do primário para o secundário/médio. 

Normalmente, o esforço de escolarização no ensino primário perde-se na passagem para o 

secundário devido à não obrigatoriedade de frequência e ao aumento de despesas para asfamílias. 

Igualmente a frequência escolar cai. Assim: 

 

Considerar o ensino não só gratuito como também obrigatório, até ao fim do ensino 

secundário, não podendo as famílias beneficiar de nenhum tipo de subvenções sociais se 

não obedecerem a este requisito, nomeadamente em relação às raparigas que são as mais 

penalizadas; 

Implementar o acompanhamento escolar, através da criação de tutores que possam 

contribuir para a progressão dos estudantes e acabar com os níveis de repetência e 

abandono. 

Ensino superior graduado e pós-graduado 

Durante muito tempo os quadros superiores do país eram maioritariamente formados em 

instituições de ensino superior de cerca de trinta países. A Universidade Agostinho Neto formava 

uma minoria desses quadros, o que não era suficiente para emprestar uma identidade ao conjunto 

dos quadros superiores, pois a diversidade de sistemas educativos estrangeiros, namaior parte 

dos casos, não correspondiam às necessidades do mercado de trabalho nacional. 

A CASA-CE defende um ensino superior nacional em que a universidade assegura uma formação 

especializada que não é um mero treinamento para o trabalho, mas também geral, culturalmente 

ampla, científica e ética para que os quadros nacionais tenham um perfil técnico-profissional 

rigoroso que corresponda às necessidades do mercado nacional e sejam portadores de uma visão 

integrada, inventiva e crítica do seu labor e da sociedade. Uma formação continuada, desde o nível 

médio, e integrada por uma formação propedêutica que corrija as insuficiências e os defeitos da 

formação adquirida nos anteriores subsistemas. 

A CASA-CE defende uma formação que não seja apenas utilitarista mas profissional e humanista, 

desenvolvida num sistema que apoie a iniciativa privada do sector e a integre numa 
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oferta  nacional  de  ensino  superior  de  qualidade,  assente  fundamentalmente  numa  universidade 

pública robusta e nas universidades de interesse público. 

A CASA-CE considera que a liberdade académica é fundamental para um avanço mais acelerado 

do desenvolvimento da universidade. A verticalização e a dependência hierárquica da universidade 

do poder político tem atrasado o seu desenvolvimento e é preciso devolver a autonomia à 

universidade que deve eleger os seus próprios órgãos sociais, devendo estes ser responsáveis 

perante a comunidade académica, ao Estado cabendo apenas, a tutela legal das regiões 

académicas e a definição das grandes linhas de desenvolvimento das políticas de educação 

superior e a fiscalização e a defesa do interesse nacional. 

A CASA-CE pretende trabalhar com as regiões académicas no sentido do alargamento da oferta 

de cursos a todas as províncias do país para que, progressivamente, as unidades orgânicas das 

universidades regionais se transformem em universidades provinciais, também como forma de 

fixação da população, particularmente dos jovens. Para o reforço do ensino superior, o órgão de 

tutela nacional estabelecerá - com o concurso das regiões académicas e respectivas universidades 

- um plano de formação de docentes a nível de mestrados, doutoramentos e de livre docência, 

obrigatório para todas as universidades, financiado integralmente pelo Estado, para as 

universidades públicas e cofinanciado para as universidades privadas, para lá do sistema de bolsas 

(internas e externas) disponíveis para as famílias. 

Todas as regiões académicas têm que ter um campus de ciências biomédicas e todas as 

instituições de ensino superior serão estimuladas a integrar uma unidade orgânica de ciências de 

educação, passando este a ser um requisito obrigatório para o licenciamento de todos os projectos 

pedagógicos de ensino superior futuros. 

As Instituições de Ensino Superior (IES) têm que implementar a carreira de um corpo docente 

em regime de efectividade, com condições de trabalho para melhorar o exercício da docência. 

Procurar um equilíbrio disciplinar das formações possibilitadas, em função das necessidades do 

mercado, com um investimento nas áreas de tecnologias e humanas, em função não apenas do 

crescimento económico, como se faz no Plano Nacional de Formação de Quadros, mas também 

do desenvolvimento social. 

 

A CASA-CE estabelece para a área da Educação os seguintes vectores estratégicos: 
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a. Garantir universalidade e obrigatoriedade do ensino para todas as crianças 

nos próximos cinco (5) anos; 
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b. Melhorar a formação, a carreira e a remuneração dos professores, bem como 

a valorização e reconhecimento destes profissionais que tanto contribuem 

para o desenvolvimento dos seus alunos, vinculando a remuneração dos 

professores à melhoria da aprendizagem dos alunos; 

c. Implementar o Plano Nacional de Educação, como instrumento 

estratégico, coerente e estruturado, que tenha como objectivos primordiais a 

Educação para Todos, facilitar o acesso e a permanência no sistema 

educativo e um ensino público de qualidade; 

 

d. Reforçar o Sistema de Educação priorizando o estabelecimento de um ensino 

primário eficiente, de qualidade e capaz de absorver todas as crianças em 

idade escolar e um ensino secundário e médio de qualidade, que seja gratuito 

e obrigatório para toda a população estudantil até à 12ª classe; 

 

e. Rever e estabelecer planos curriculares inovadores para o ensino primário e 

secundário que promovam a liberdade, a criatividade, a identidade nacional e 

a cidadania e que lhes permita responder aos desafios da escola moderna; 

 

f. Priorizar as áreas técnico-científicas e profissionalizantes no sistema de 

ensino nacional; 

g. Implementar o sistema de Bolsas de Estudo Nacionais, acessível a todos os 

jovens candidatos ao ensino superior recorrendo ao dízimo das receitas fiscais 

da venda do petróleo; 

 

h. Relativamente ao ensino primário, a CASA-CE vai acabar imediatamente com 

o sistema da monodocência a partir da 5a Classe e instalar um sistema em 

que cada professor ensina a matéria para a qual tem maior vocação por forma 

a potenciar e maximizar a aprendizagem das crianças angolanas numa fase 

em que os conhecimentos básicos, essências para a vida futura, estão a ser 

moldados. Esta medida vai ajudar a melhorar a qualidade do ensino no futuro 

uma vez que os problemas de aprendizagem no ensino médio e na 

universidade vêm do ensino primário; 
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i. Implementar  um  sistema  de  ensino  virado  para  as  necessidades  reais  
do  
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mercado de emprego e forçar uma maior cooperação e articulação entre as 

universidades e as empresas; 

j. Tornar obrigatório o ensino das Línguas Nacionais e atribuir um estatuto 

semelhante ao da língua portuguesa, devendo nos currículos escolares existir 

a obrigatoriedade de o aluno escolher, como cadeira nuclear, uma língua 

entre as varias existentes em angola; 

k. Valorizar e apoiar o papel da iniciativa privada e subsidiar, por via do OGE, as 

Igrejas com maior representatividade no domínio do Educação, estabelecendo 

regras precisas para a sua actuação, uma fiscalização rigorosa e a adaptação 

dos programas oficiais, combatendo o lucro fácil, o desrespeito pelos 

estudantes e professores, conferir estabilidade ao emprego docente e reduzir 

a precariedade do ensino; 

 

l. Considerar como vertente da Formação Profissional o Ensino Médio 

Profissionalizante, o Ensino Técnico e a Qualificação Profissional, tais como 

cursos diversificados nas áreas da educação, da saúde, da indústria 

petrolífera e diamantífera, da agricultura e pecuária, das pescas e do turismo, 

de artes e ofícios, da construção civil, da informática e da economia; 

 

m. Implementar um sistema de autonomia universitária - em que os reitores 

sejam democraticamente eleitos pelos seus pares - que devolva aos 

intelectuais e às universidades o seu papel de consciência nacional, através 

da produção de ideias, de inovação e de investigação, numa interacção 

permanente com as empresas e a sociedade, consentânea com a procura de 

soluções para os problemas do País onde seja privilegiada a investigação 

científica; 

 

n. Incentivar   os   docentes   universitários   a   desenvolverem   a   pesquisa   e   
a 

 

investigação, em parcerias nacionais ou com outras instituições 

internacionais, tornando-os os melhores alicerces para um desenvolvimento 

científico, cabimentando um valor financeiro específico para o efeito; 
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o. Implementar o programa da merenda escolar, incluindo uma refeição 

quente, para combater as desigualdades e o insucesso escolar; 
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p. Apostar nas parcerias académicas para a criação de estabelecimentos 

científicos e centros de investigação devidamente apetrechados, permitindo a 

cooperação com as melhores universidades internacionais, bem como a 

formação de redes de intercâmbio de trabalhos de alta qualidade; 

 

q. Implementação de políticas de atenção à primeira infância que fortaleçam as 

famílias e o desenvolvimento da criança dos zero (o) aos três (3 anos 

incentivando os municípios a implantar creches e programas integrados de 
 

educação, saúde e assistência social, e modelos de atendimento 

diversificados de acordo com a necessidade das famílias; 

 

r. Introduzir o Exame Nacional para todos alunos que terminam os diversos 

níveis de ensino, como forma de avaliar os conhecimentos adquiridos durante 

o ciclo; 

s. Disponibilizar progressivamente no Orçamento Geral do Estado 30% ao sector 

da educação, igualando-se aos Orçamentos a nível da Região da África 

Austral; 

t. Criar institutos médios agrários para a formação de quadros intermédios, 

para o Sector Primário da Economia Nacional; 

 

u. Criar faculdades de ciências agrárias e industriais em várias províncias para 

formar engenheiros agrónomos e médicos veterinários, para promoção da 

agricultura, da pecuária e da agro-indústria; 

 

v. Aderir à “Convenção de Arusha” de nível continental e a acordos regionais ao 

nível da SADC como forma de facilitar a mobilidade académica a nível dos 

professores, dos estudantes e de investigadores; 

 

w. Estimular a institucionalização do turismo do movimento associativo 

estudantil em África, iniciando pelas zonas Austral e Central; 
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x. Estabelecer uma política para os quadros docentes, baseada na equidade e 

valorização dos perfis profissionais dirimindo, assim, as inúmeras injustiças e 

irregularidades na atribuição de categorias, consagrando o princípio de 

remuneração igual para trabalho e mérito igual, no ensino público; 
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y. Melhorar os sistemas de promoção dentro da carreira 
docente; 
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CONVITE 

 

É com estima e fraternal consideração que cum-pro o 

dever de convidá-lo a percorrer “Angola 2030”, a proposta da 

UNITA para os angolanos tirarem o país da crise generalizada 

em que se encontra e capitalizarem o momento histórico que 

vivemos para estabelecer os fundamentos de um novo 

contrato social que vincule os poderes públicos futuros, nas 

próximas décadas. 
 

“Angola 2030” é mais do que um programa eleitoral. É uma visão, um con-vite a todos 
os patriotas, uma plataforma para se resolver, de forma consensual e como comunidade 
política, as grandes questões que se nos colocam, como o resgate da cidadania, a afirmação 
da nacionalidade angolana, seu sistema de va-lores, o sistema político, a reestruturação da 
economia, a construção do futuro e a integração de Angola na economia global. 

“Angola 2030” é um convite à concórdia, ao progresso social e ao desenvolvi-mento 

económico. Um convite dirigido aos anciãos de todos os povos de Angola, aos patriotas de 

todos os partidos, às mulheres e homens de cultura, aos oficiais e agentes das forças de 

defesa e segurança, a todos os cidadãos. É uma luz para a juventude martirizada, um ramo 

de oliveira estendido às autoridades do actual regime, um convite à parceria com as 

lideranças eclesiásticas, um manancial de oportunidades para os investidores e uma 

mensagem de hospitalidade e fraterni-dade a todos os que pretendem fazer de Angola a 

sua segunda Pátria. 

Ao percorrer “Angola 2030”, o leitor irá informar-se de como a UNITA se propõe a 
concretizar de forma pacífica a mudança histórica que o País reclama, quais os princípios 
orientadores da reforma do Estado, quais os valores subja-centes aos programas que 
concretizarão a afirmação da nacionalidade angolana, a diversificação especializada da 
economia e a construção do futuro, na sequência do exercício, pelo povo soberano de 
Angola, de um novo poder constituinte, rumo à construção de uma nova nação, uma 
verdadeira República. 

“Angola 2030”, preconiza para Angola uma solução republicana e democráti-ca, uma 

nova cultura política, porque acreditamos que só a democracia – a mais autêntica e 
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participativa que conseguirmos construir – poderá libertar-nos do nos-so passado e dos 

nossos temores e orientar-nos para a construção da prosperidade e do progresso, num 

ambiente de liberdade, competitividade, confiança, respeito e estabilidade. Só a democracia 

nos permitirá resgatar os valores da angolanidade e afirmar Angola como país africano 

multicultural, sólido, de dimensão atlântica. 
 
 

Atenciosamente, 
 

Isaías Samacuva 
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8 

2.1. Educação de Qualidade para o Desenvolvimento 

 

O GIP assume a educação e o ensino como pilares fundamentais da mudança e do 
 

Desenvolvimento econômico e social. O GIP fará, por isso, investimentos, massivos na 
educação de qualidade para todos, transformando a escola no factor catalisador da 
mudança e da garantia da competitividade dos jovens nos merca-dos de trabalho, de Angola 
e da região. 
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O ponto de partida será a recolha de experiências internacionais e a pro-moção de um 
amplo diálogo nacional envolvendo cientistas, peritos, pedagogos, missionários e outros 
parceiros de eleição, visando suportar os estudos para a definição do modelo e dos 
fundamentos do novo sistema de educação e ensino. 

Enquanto isso, o sistema de ensino será estruturado em três linhas de orientação: 
orientação técnica e profissional para o mercado de trabalho; orientação para a investigação 
científica tendente a solucionar problemas da realidade do país e inseri-lo na 
competitividade regional e mundial; orientação para a erradi-cação da pobreza e do 
analfabetismo. As principais medidas de política a instituir nesse período de transição 
incluem: 

◊◊ Garantir, por todos os meios, o ensino de base e secundário de qualidade, gratuito 
e obrigatório, em todo o país; 

◊◊ Instituir e garantir 13 anos de escolaridade mínima, obrigatória; ◊◊ Assegurar o 
concurso de catequistas, pastores, madres e padres na docên-cia, sem burocracia, 
sobretudo nas áreas onde não existem professores do Estado;  

◊◊ Transferir para as autarquias locais a responsabilidade da concretização da 
política nacional de 13 anos de escolaridade mínima obrigatória, com o finan-ciamento 
comparticipado do Estado. 

◊◊ Valorizar a carreira docente, tornando mais rigorosa a sua preparação e 
qualificação. Criação de novos sistemas de remuneração e estímulo e garantia da 
permanente actualização dos professores e o seu aperfeiçoamento académico; 

◊◊ Adaptar os curricula escolares e académicos às necessidades do desen-volvimento 

humano e dos mercados regionais de trabalho para atender especifica-mente os programas 

e valores que impulsionarão a sustentabilidade do País; 

◊◊ Maximizar o uso das tecnologias de informação e da Comunicação Social para a 
massificação do conhecimento, da moral social e da cultura nacional e uni-versal; 

◊◊ Alargar a rede escolar nacional e a qualidade da rede de ensino e assegurar a 
expansão geográfica dos seus vários níveis; 
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◊◊ Tornar o sistema universitário autossuficiente em docentes nacionais, at-ravés de 
um programa de emergência intensivo de graduação e pós graduação, financiado 
inteiramente pelo Estado; 

◊◊ Prover, para todas as unidades escolares, o estatuto de unidades orçamen-tadas 
e assegurar-lhes verbas suficientes justificadas no papel do ensino e na di-mensão da 
instituição; 

◊◊ Promover bolsas de estudos para formação universitária, a nível de licen-ciatura, 

mestrado e doutoramento, para os estudantes dedicados, bem como para as famílias 

pobres que não tenham capacidade de financiar a formação dos seus membros 

◊◊ Decretar o ensino e o uso das línguas nacionais no sistema educativo
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