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RESUMO: O manuscrito aborda a instituição escolar, como espaço antropológico, oriunda de 

vários pontos de intersecção, têm a finalidade de alimentar os labirintos do imaginário cultural 

dos discentes no processo de constituição de uma identidade. Evidencia-se que os alunos e 

professores dialogam por intermédio de um repertório cultural, constituídos por símbolos, 

linguagens e imagens, materializados nos livros didáticos. Esse cenário multifacetado e 

polissêmico incita-nos, durante a etnologia realizada em Luanda no período de Agosto a 

Setembro de 2015, a questionar sobre o processo de subjetivação e de individuação dos alunos 

do primeiro e do segundo ano do ensino médio do Município do Cazenga, com o intuito de 

apresentar não só a influência do papel da linguagem, símbolos nacionais e o imaginário 

cultural, mas também o impacto das reminiscências no processo de individuação. Foi utilizado 

o procedimento metodológico com base em uma perspectiva transdisciplinar que engloba os 

fundamentos da pesquisa qualitativa, da observação participante in lócus juntamente com o 

aporte teórico da Antropologia, da Análise do Discurso Francesa, da Semiolinguística e da 

Psicanálise no momento de nomear, de descrever e de tematizar a interação contínua entre os 

dispositivos de investigação de campo, da descrição e do processo interpretativo dos fenômenos 
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socioculturais. Conclui-se que a subjetivação do discente constroi-se pela tríade: mediador-livro 

didático – aluno, cabendo ao mediador potencializar as habilidades e as múltiplas vozes da 

cosmologia angolana para mitigar o imaginário da formação do “cidadão” que subjaz a ideia de 

mutilação de singularidades em prol de um bem comum 

 

PALAVRAS-CHAVES: ESCOLA ANGOLANA, INDIVIDUAÇÃO, CAMPO 

EDUCACIONAL. 

 

 

ABSTRACT: The manuscript approaches the school institution, as anthropological space, 

comes from several points of intersection, aims to feed to student’s cultural imaginary labyrinth 

in the process of constitution of an identity. To emphasize that students and teachers dialogue 

through cultural repertoire, which are constituted by symbols and images, materialized on 

schoolbooks. This multifaceted and polysemous scenario has provoked us to question, during 

the ethnology carried out in Luanda in the period from August to September 2015, on 

subjectivation and individuation process of the students of the first and second year of High 

School of the Cazenga’s Municipality, to demonstrate not only influence of the role of language, 

national symbols and cultural imaginary, but also the impact of reminiscence in the 

individuation’s process. It was used the methodologic procedure based on transdisciplinary 

perspective which encompasses the principles of qualitative research, participant observation at 

locus along with the theoretical contribution from Anthropology, Discourse Analysis, Semi-

linguistic and Psychanalysis at the moment of naming, of describing, of thematizing ongoing 

interaction of sociocultural phenomena. As an outcome, the author concludes that student’s 

subjectivation is constituted by triads:  mediator – schoolbook - student, the mediator is 

accountable for fostering abilities and multiples voices of Angolan cosmology in order to 

mitigate constitution’s imaginary of “citizen” that underlines the idea of mutilation of 

singularities towards to common sense. 

 

KEY-WORDS: ANGOLAN HIGH SCHOOL, INDIVIDUATION, EDUCATIONAL 

FIELD. 

 

Considerações iniciais  
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A cosmologia angolana, no espaço educacional, constitui celeiros de memorias e 

discursividades, plasmadas em signos e imagens, e corresponde a tecitura dialética da memória 

social “oficial” dos livros didáticos de História de Angola e as vozes dissonantes que circulam 

pelos corredores dos espaços escolares, lócus de múltiplas vozes e de subjetividades em 

processo de individualização e de singularização do corpo discente. Com fulcro em 

compreender e apreender esse ambiente institucional, com a rubrica da convenção e da 

normatividade, o pesquisador deve ter um olhar que ultrapasse o mero registro da apreensão da 

microestrutura, da macroestrutura e da superestrutura de um texto que se materializa nos livros 

didáticos, a fim de reconhecer e entender o contexto como um repertório simbólico que subjaz 

a dialética entre o mediador, o aluno e o livro didático em sala de aula. Tendo em vista que o 

texto é considerado um capital cultural que nos impele a recuperar as marcas mnemônicas que 

se modelam e remodelam, ao longo do eixo temporal, por meio de saberes que perfilam o 

inconsciente coletivo e individual do discente.  

Nas palavras de Moura (2015, p. 222), compreender o processo de individuação dos 

discentes em Angola, demanda do sujeito-pesquisador: 

[..] um olhar multiforme, perfilado por um desejo investigativo que o 

motive a descortinar, sem descurar, as teias de significados que tanto se 

materializam, como também modelam e remodelam-se nas cosmologias 

locais: sistema de representação onde são informadas as categorias 

analíticas de identidades e alteridade. Tal desejo impulsiona o sujeito-

pesquisador a ultrapassar, em seu processo investigativo em campo, as 

marcas de um processo de individuação do discente que contemple a 

imagem do aluno da transmodernidade, como produto da imbricação 

dos fenômenos socioculturais sincrônicos e diacrônicos. Com o intuito 

de observar o aluno da supermodernidade que reconstrói os fenômenos 

socioculturais que perpassam várias temporalidades, que se constituem 

por meio de uma consciência coletiva. Esse processo tem como produto 

um espetáculo com a rubrica do politicamente “correto” e da 

invisibilidade da alteridade nas instituições escolares em Angola. 

 

Tendo como base essa premissa, observa-se, nas instituições escolares, que a relação 

entre o campo educacional e o processo de individuação dos discentes constroem-se por 
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intermédio de um pensamento relacional que, segundo Hanks (2008, p.46), aponta “para uma 

comparação entre diferentes campos em termos de suas posições, suas tomadas de posição, 

distribuição de valores e de recursos e habitus”. Esse pensamento possibilita não só estabelecer 

uma homologia aos modos de organização do discurso dos livros didáticos de História, mas 

também perceber, por meio das relações de incorporação/encaixamento, que o campo 

educacional está incorporado ao campo do poder e da manutenção dos signos definidores de 

uma identidade cultural una e indivisível que está incorporada ao campo das relações de gênero, 

de classe e de etnia. 

Por conseguinte, o campo deve ser entendido pelo coenunciador como um fenômeno 

social que nos conduz a dar atenção ao espaço de posições, ao papel dos enunciadores e 

coenunciadores no jogo de espelhos, ao processo histórico, ao percurso delineado dos discentes 

e o seu respectivo habitus, assumido pelo engajamento no campo. Nesse cenário, a instituição 

escolar deve ser vista como espaço antropológico e simbólico que constitui como ponto de 

interseção que alimenta os eixos, os labirintos, onde os alunos e professores cruzam-se, trocam 

símbolos, linguagens, imagens e códigos por meio de um repertório cultural, materializado nos 

livros didáticos. Ressaltam-se que tais livros estão atrelados ao simbolismo político que, de 

acordo com Augé (2012, p.60), joga “com a possibilidade de expressar o poder da autoridade, 

que unifica e simboliza, na unidade de uma figura soberana, as diversidades internas de uma 

coletividade social”. 

 

Delimitações e objetivos 

 

O estudo hermenêutico e investigativo deste manuscrito tem como objeto de estudo o 

processo de subjetivação e de individuação dos alunos do primeiro e do segundo ano do ensino 

médio do Município Cazenga, em Luanda, que se coconstitui, no ambiente escola, por meio da 

tríade: professor – livro didático de História – discentes, com a finalidade de demonstrar ao 

conenunciador não só a influência do papel da linguagem, dos símbolos nacionais e do 

imaginário cultural, mas também o impacto das reminiscências no processo de individuação.  

Nesse cenário de múltiplas vozes, por intermédio de uma escuta analítica e da 

observação participante em lócus, é possível perceber que o processo de 

figurativização/significação dos discentes em relação ao seu interlocutor não se refere a uma 

totalidade autônoma, visto que depende do capital cultural, dos filtros em relação aos valores 
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cultural e simbólico que perpassam o processo de reconstrução das representações culturais 

atrelado ao ponto de vista do enunciador como também do sujeito interpretante. 

 

Metodologia 

 

Em termos de metodologia, o presente estudo, em virtude de sua temática transversal, 

adota a etnologia, realizada durante o estudo de doutoramento em Letras no período de Agosto 

e Setembro de 2015, que valora a interação contínua entre os dispositivos de investigação de 

campo, de descrição, do processo interpretativo dos fenômenos socioculturais, com o intuito de 

não sobrepor a identidade coletiva e mutilar as identidades singulares, produto de um constructo 

social histórico. 

Durante o percurso etnológico, foi aplicado um questionário aos discentes do primeiro 

e do segundo ano do ensino medio em Angola, por meio de palavras indutoras, com fulcro de 

capturar as imagens, os conteúdos, os arquétipos e mitos que perfilam em seu inconsciente 

coletivo. A segunda parte do questionário – Modos de apreensão da realidade – tem a finalidade 

de estabelecer uma relação de homologia entre o campo educacional e o processo de 

individuação dos discentes, tendo como base de análise os modos de organização do discurso: 

narrativo, descritivo e argumentativo, produzido pelos discentes acerva do contexto histórico 

de seu país. 

Sendo assim, a materialidade linguística fornecerá os elementos necessários para 

identificar, no processo de heterogeneidade constitutiva dos textos, os signos definidores da 

nação angolana: luta nacional contra o colonialismo, nacionalismo, partido nacional (MPLA) e 

revoltas populares que se aglutinam no slogan “ um só povo, uma só nação. 

 

O fazer etnológico em Luanda  

 

Situando o coenunciador que o percurso etnológico seguirá uma trilha multifacetada que 

perfilará o cenário socioeconômico da escola angolana, o processo de individuação   e os modos 

de apreensão da realidade, em prol de descortinar o jogo de espelhos entre o campo educacional 

e o processo de subjetivação e individuação dos discentes angolanos. 

 

Cenário socioeconômico da escola angolana: ciclo do ensino secundário do Cazenga. 
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Angola país do paradoxo: a felicidade, permeada pelo olhar triste e 

emudecido, a riqueza divide uma linha tênue e porosa que se configura 

com a ilusão da “modernidade ocidental”, da pluralidade étnica e 

linguística versus a unificação e homogeneização dos valores culturais. 

(MOURA, 2015, p. 225) 

 

Na pesquisa de campo etnológica, andar pelas ruas da capital angolana possibilitou-me 

tanto perfilar as porosidades culturais, como também observar que o aluno angolano da 

supermodernidade em Angola preferiu emudecer a provocar uma revolução ou instabilidade em 

sua comunidade ou sociedade. O leitor deve estar ciente de que o ato de emudecer representa 

um ato de resiliência, de adaptação, de sobrevivência, ou seja, um estratagema de guerra, visto 

que tanto os discentes, quanto os cidadãos angolanos têm consciência de sua posição de 

enunciador no campo, porque vivenciam, apesar de serem clivados, divididos e heterogêneos, 

“um espaço controlado, demarcado pelas possibilidades de sentido que a formação ideológica 

pela qual é governado lhe concebe”. (MUSSALIM, 2003, p. 131). 

É essencial situar o leitor que o município de Cazenga, segundo a União das Cidades 

Capitais e Língua Portuguesa, é um dos sete municípios que formam a província de Luanda, 

Angola. Esse município está situado em uma região semiárida de clima tropical quente e seco, 

com uma estação chuvosa de Novembro a Abril e uma estação seca de Maio a Outubro. Deve-

se salientar que o Cazenga abarca uma área de 41.6 km2 e é constituído pelas comunas do Hoji 

Ya Henda (Zona 17), Cazenga (Zona 18) e Tala Hady (Zona 19). O município do Cazenga é 

limitado a Norte pelo município de Cacuoco, a Sul pelos distritos de Kilamba Kiaxi e Rangel, 

a Leste pelo município de Viana e a Oeste pelo Sambizanda e tem cerca de 2 milhões de 

habitantes. 

Com o intuito de compreender essas ramificações em termos de território e poder no 

processo de formação do munícipio do Cazenga, é necessário, neste percurso etnológico, 

perceber a temporalidade como a interconexão da sincronia e da diacronia no processo de 

conconstituição do espaço simbólico e físico do Cazenga, como também o processo de 

subjetivação e individuação dos cidadãos. Levando em consideração esse olhar, pode-se notar 

que o município do Cazenga é permeado por múltiplas temporalidades que se imbricam no 
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momento de ressignificar e de valorar os valores, os hábitos e os costumes. A União das Cidades 

Capitais e Língua Portuguesa198, situa o coenuanciador, essas temporalidades ao pontuar que: 

 

Por volta do século XVII, a região onde se situa o atual município, era uma 

zona distante dos aglomerados habitacionais de Luanda, povoada por animais 

selvagens que se dessedentavam nos riachos ali existentes. Conta-se que foi 

durante este século que chegou a esta zona um cidadão proveniente da região 

que é agora a República do Congo, de nome Miguel Pedro Cazenga, que ali 

se instalou, ocupando uma enorme extensão de terra que ia desde a atual praça 

do Kinaxixi até ao atual município de Viana. Miguel Pedro Cazenga e seus 

descendentes viveram desde aqueles tempos nestas paragens. Consta também 

que um deles, Pedro Guilherme Cazenga faleceu na região do atual do 

município a 9 de janeiro de 1946 e que em sua homenagem foi definida essa 

data como dia comemorativo do município do Cazenga. No final da década de 

1960, o Estado colonial construiu os chamados “bairros indígenas” para a 

população africana expulsa de áreas onde vivia e que iam sendo procuradas 

devido à rápida expansão da cidade e da população de origem europeia. Com 

a expansão da cidade de Luanda, a população africana foi sendo empurrada 

para a periferia, surgindo os chamados musseques. A esta população juntou-

se migrantes vindos do interior, atraídos pelas melhores oportunidades 

econômicas de uma Luanda em expansão, o que resultou num contínuo no 

aumento da taxa de ocupação e da densidade populacional dos musseques. 

 

A União das Cidades Capitais e Língua Portuguesa evidencia que: 

 

Esses bairros indígenas tinham um traçado organizado de ruas, que 

delimitavam quarteirões, num modelo que facilitava o controle dos moradores 

pelas autoridades coloniais. Um desses bairros foi o “bairro do Cazenga” que, 

por ser considerado distante e isolado, manteve-se durante muito tempo como 

uma taxa de ocupação baixa em comparação com outros bairros da época. No 

final do período colonial, foi estimulada a instalação de população europeia 

                                                           
198 Disponível em http://www.uccla.pt/membro/cazenga. Acesso em 15 nov de 2015 
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nas zonas periféricas da cidade, o que aconteceu também na então freguesia 

do Cazenga. A partir dessa altura, o Cazenga recebe melhoramentos 

urbanísticos destinados à sua melhor integração no tecido urbano da cidade de 

Luanda. Em 1975, o Cazenga, em particular o que é hoje a Comuna do Hoji 

ya Henda, era um conjunto de bairros habitados maioritamente por população 

de origem europeia. A partir de 1975, a guerra civil provocou a fuga de 

milhares de pessoas do interior do país para o litoral e, em particular, para a 

capital, sendo o Cazenga a zona que maior número de refugiados acolheu, o 

que explica o crescimento exponencial da sua população. 

Na atualidade, observa-se que o município de Cazenga ainda sofre de carência na 

demanda social (escola, saneamento básico e saúde) e econômica, em particular, o desemprego 

ou emprego no setor informal. Contudo, está em curso, de acordo com a União das Cidades 

Capitais e Língua Portuguesa, “ambicioso projeto de qualificação urbana que irá mudar 

completamente a face do município e a vida dos seus habitantes. Este projeto, designado “Bola 

de Neve”, prevê a construção, num período de 20 anos, de habitações e de infraestrutura para o 

cerca de 2 milhões de habitantes do Cazenga. (grifos nossos). É fulcral pontuar o leitor que o 

projeto “Bola de Neve” ainda é uma mera abstração, uma vez que os cidadãos angolanos do 

município de Cazenga vivenciam as vicissitudes de um país em reconstrução, como 

demonstram as imagens abaixo: 

Imagem 1199: Município do Cazenga 

                                                           
199 Fonte: Disponível em: http://www.jaimagens.com/index.php?action=detail&id=16347 
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Imagem 2200: Município do Cazenga 

 

                                                           
200 Ibidem 
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Imagem 3201: Município do Cazenga 

 

Imagem 4202: Município do Cazenga 

 

                                                           
201 Ibidem 
202 Ibidem 
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Nesse cenário em reconstrução, tive a oportunidade de dialogar com os alunos da 

instituição escolar: Ciclo Secundário do Cazenga e perceber que o aluno angolano do primeiro 

e do segundo ano do ensino médio, apesar de ser influenciado pelo encanto da tecnologia 

portátil: iPod, smartphone, prefere olhar, escutar e analisar a postura/comportamento de seu 

interlocutor que se instaura no ato enunciativo. Deve-se ressaltar que, no decorrer da cena 

enunciativa, o discente descortina, de maneira gradual, ao seu coenunicador as categorias 

semiolinguísticas: gestual, expressões e dialetos que possibilitam compreender os valores e as 

tradições que se aglutinam, graças ao contraste entre o profano e o sagrado; a modernidade vis 

a vis tradição. 

 Sendo assim, para compreender o processo de individuação do discente angolano, será 

apresentado, nos próximos subitens, ao coenunciador o resultado dos dados coletados 

concernentes à primeira e à segunda parte do questionário que compõe o material da pesquisa 

etnológica. A primeira parte, por intermédio de palavras indutoras, tem o intuito de capturar as 

imagens, conteúdos, arquétipos e mitos que perfilam em seu inconsciente; a segunda, modos de 

apreensão da realidade, tem a finalidade de estabelecer uma relação de homologia entre o campo 

educacional e o processo de individuação dos discentes, tendo como base de análise os modos 

de organização do discurso: narrativo, descritivo e argumentativo. Ressalta-se que a 

materialidade linguística fornecerá os elementos para identificar, no processo de 

heterogeneidade constitutiva dos textos, os signos definidores da nação angolana: luta nacional 

contra o colonialismo, nacionalismo, partido nacional (MPLA) e as revoltas populares que se 

aglutinam no slogan “um só povo, uma só nação. 

O processo de individuação do discente angolano 

 

Analisar e interpretar discursos demanda do sujeito-pesquisador um olhar 

transdisciplinar e multifacetado que lhe possibilite - em seu processo de 

desnudar o processo de constituição do discurso que se constrói e reconstrói 

com a onipresença do Outro -, perceber que as palavras, estrutura material da 

língua, ressoam a polifonia não intencional de todo o ato discursivo e, por isso, 
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fornecem-nos indícios para recuperar, por meio do eixo temporal, e a estrutura 

discursiva que perfila o inconsciente coletivo e individual até o seu processo 

de figurativização por meio dos símbolos. (MOURA, 2015, p. 229) 

 

Situo o coenunciador que o questionário, aplicado no trabalho de campo, foi respondido 

por 81 alunos divididos entre o primeiro e o segundo ano do ensino médio, conforme 

demonstram, abaixo os dados e os gráficos da categoria: nível e escolaridade. 

 

Dados (1): Categoria analítica: Nível de escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 

 

 

 

 

 

Escolaridade 

Alternativas Porcentual 

de 

respostas 

Número de respostas 

Primeiro ano do 

ensino médio 

62,5% 50 

Segundo ano do 

ensino médio 

37,5% 31 

Total de respostas 81 

Não respondidas   
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Gráfico (1): Categoria analítica: Nível de escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

A primeira pergunta - A língua portuguesa representa - tem o intuito de trazer à tona a 

relação que se estabelece na prática cotidiana angolana entre língua e identidade. Tal relação é 

porosa, uma vez que a língua portuguesa como identidade está alicerçada em processos 

históricos, questões ideológicas, políticas e econômicas que se aglutinam no inconsciente 

coletivo possibilitando, assim, perceber, no cotidiano escolar dos discentes, uma configuração 

tensa, complexa e conflitiva que se consubstancia no momento em que o discente principia-se 

a apropriar da língua portuguesa como elo identitário, como meio de comunicação (língua 

franca) ou recurso de mobilidade social.  

Os dados e os respectivos gráficos apresentam o seguinte cenário: 

Dados (2): Categoria analítica: língua portuguesa 

A língua portuguesa representa: 

Alternativas Porcentual de 

respostas 

Número de respostas 

minha identidade 16,4% 21 
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Fonte: 

Questionário 

Gráfico (2): Categoria analítica: língua portuguesa 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 

Os dados demonstram que 60, 3% dos discentes adotam a língua portuguesa para se 

comunicar com outras comunidades e grupos; 14,1%, para ter êxito em sua mobilidade social 

e 16,4% asseveram que a língua portuguesa representa o seu elo identitário com a nação 

angolana.  Esses dados transparecem o entrelaçamento entre língua, conhecimento e poder, o 

qual pode ser metaforizado no mundo figurativo/significação do discente ao evocar em seu 

o meio para 

conseguir um 

melhor emprego 

14,1% 11 

para se comunicar 

com diferentes 

grupos, oriundos 

de outras 

comunidades 

60,3% 47 

total de respostas 79 

não respondida  2 
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inconsciente coletivo o registro literário e o contexto histórico do poema “Em que Língua 

Escrever”, de Semedo (1996). Situo o leitor o poema abaixo: 

Em que língua escrever 

Em que língua escrever 

Contando os feitos das mulheres 

E dos homens do meu chão? 

Como falar dos velhos 

Das passadas e cantigas 

Falarei em crioulo? 

Falarei em crioulo? 

Mas que sinais deixar 

Aos netos deste século 

Ou terei de falar 

Nesta língua lusa 

E eu sem arte nem musa 

Mas assim terei palavras para deixar 

Aos herdeiros do nosso século 

Em crioulo gritarei 

A minha mensagem que de boca em boca 

Fará a sua viagem 

Deixarei recado  

Num pergaminho 

Nesta língua lusa 

Que mal entendo.  

Sendo assim, pode-se asseverar que o registro literário evoca do discente o 

reconhecimento dos limites culturais, de expressão, de comunicação que se modelam e 

remodelam no universo da cosmologia. Além disso, o discente tem o papel de atribuir, em sua 
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prática cotidiana, uma valoração simbólica a respeito da preservação da língua de sua 

tribo/comunidade como patrimônio cultural imaterial. 

A questão número dois - Você tem interesse em apreender a língua materna- vem ao 

encontro dessa discussão acerca valoração simbólica da língua materna na sociedade angolana. 

A valorização simbólica da língua materna como patrimônio cultural imaterial, evocada pelos 

discentes na sociedade supermoderna, demonstra, por meio das relações de 

incorporação/encaixamento do campo autônomo (Instituição escolar) e não-autônomo, a 

relação entre o campo educacional formal que legitima o uso da língua portuguesa como forma 

de letramento e campo das relações de classe, de gênero e de “identidade nacional”.  

O campo formal incorpora o campo das relações de poder (classe, gênero e “identidade 

nacional”), retratando, assim, no campo não-autônomo, a língua portuguesa, em Angola, como 

uma realidade descontínua, graças à questão de identidades múltiplas e sobrepostas. É essencial 

pontuar ao leitor que essas identidades estão organizadas em dobras, umas expostas e outras 

recobertas, permitindo aos discentes traçar caminhos, labirintos singulares no mundo 

figurativo/da significação, uma vez que os saberes: linguísticos; memória coletiva/ discursiva e 

os arquétipos e mitos estão atrelados tanto à dimensão geral e impessoal (inconsciente coletivo) 

quanto à dimensão singular e parcial (inconsciente pessoal). 

Situando ao leitor os dados e os gráficos: 

Dados (3): Categoria analítica: língua materna 

Você tem interesse em aprender a língua materna 

Alternativas Porcentual de respostas Números de respostas 

Sim, pois é minha raiz. 97,5% 77 

Não, a língua portuguesa 

é minha língua oficial 

2,5% 2 

Total de respostas 79 

Não respondidas 2 

Fonte: Questionário 
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Gráfico (3): Categoria analítica: língua materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 

Os dados e os gráficos corroboram a inserção dos alunos no campo não-autônomo, já 

que lutam pela autopreservação da língua materna de sua comunidade/tribo. Esse embate 

demonstra a nós que os discentes compreendem a língua materna “como corpo vivo, sonoro e 

sensível, um sistema de regras suficientemente aberto para nele se inscrever um registro cultural 

como identidade própria e, ao mesmo tempo, intercultural” (LOURENÇO, 2004, p.128). 

A pergunta número três - Qual a personagem você se identifica na História Angolana 

e por quê? - tem a finalidade de trazer, à tona, a influência do livro didático de História, 

considerado um repertório cultural que integra um vasto conjunto de valores: étnico, religioso, 

político e social. E por meio desse artefato cultura, político e ideológico que o discente angolano 

principia a projetar e a encenar a sua relação consigo mesmo e com o Outro no mundo 

figurativo/da significação.  

Essa encenação e projeção materializam-se em dois momentos: o primeiro corresponde 

à recuperação das imagens e dos signos definidores da identidade “nacional” angolana situados 

no substrato inconsciente mais profundo e comum a todos os indivíduos por meio das respostas 

de múltipla escolha. O segundo corresponde ao momento em que o discente articula e rearticula 

os saberes em seu processo de cognição para conceituar a personagem escolhida que se torna, 

no mundo figurativo do discente, o arquétipo que deve ser reproduzido em termos de um ideal 

de Eu, uma vez que o arquétipo “é uma virtualidade que toma forma, traduzindo-se em imagens, 
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a partir da interação com o ambiente, ou seja, ao ser preenchida por materiais da realidade”. 

(MAGALHÃES, 1984, p.141) 

Os dados e os gráficos que correspondem a primeira fase da pergunta número três:  

 

Dados (4): Categoria analítica: personagem 

Qual personagem você se identifica na História Angolana e por quê? 
  

Alternativas Percentual 

de 

respostas  

Número 

de 

respostas 

  

Angolano 91,4% 74 
  

     

Português 8,6% 7 
  

Total de respostas 
  

81 
  

Não respondidas 0 
  

Fonte: Questionário 

Gráfico (4): Categoria analítica: personagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 
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Dentre os 91,4% que se identificam com a personagem angolana, foi selecionada uma 

amostra significativa com catorze conceitos do primeiro ano do ensino médio e nove do segundo 

ano do ensino médio, com o intuito de apresentar ao leitor as imagens, os conteúdos e os 

arquétipos que emergem no processo de cognição/simbolização no momento de instaurar um 

TU no mundo figurativo/da significação.   

Situando os conceitos acerca personagem escolhida pelos do primeiro ano do ensino 

médio: 

Angolano: 

Porque eu acho os Angolanos pessoas lutadoras e sofreram muito mas 

mesmo assim consiguiram alcançar os seus objetivos.  

 

Porque me identifico mais com a Rainha Nzinga por que somos guerreiros.  

 

Porque eu me identifico na mulher Nzinga foi uma guerreira.  

 

Porque Mandume opôs aos portugueses uma resistência tenez enfrentando ao 

mesmo tempo o avanço dos ocupantes alemães. 

 

Porque eu tenho orgulho de ser angolana gosto muito de meu país e também 

porque são dignos. 

 

Porque eu me identifico com o Angolano porque não gosto dos portugueses 

por nos fazer sofrir. 

 

Porque os personagens africanos contam a verdadeira história do que 

acontece em Angola. 
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Porque ser Angolano é maravilhoso e tão lindo fui eu só posso dizer eu adoro 

ser angolano. 

 

Porque ele foi um herói nacional e também foi ele quem proclamou a 

independência. 

 

Porque o Angolano pode tudo e pode ser tudo, ou seja, tem a capacidade de 

ser qualquer personagem. 

 

Porque a personagem que eu me identifico e Angolano porque o Angolano e 

a quele que sufre, que vai a luta 

 

Por causa da vontade de vencer a persistência de glória e da liberdade. 

 

Porque angolano são acolhedores. 

 

Porque o Angolano tem um coração de ouro, é acolhedor e humilde. 

 

 

Seguem, abaixo, os conceitos dos alunos do segundo ano do ensino médio: 

 

Angolano: 

 

Por que ser angolano é muito bom o Angola e um povo com muito talento por 

isso e que me orgulho ser Angolano. 
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Porque apesar de todo o sofrimento que tivemos com a colonização não nos 

tornamos num povo amargurado. 

 

Porque são personagens da nossa história, que lutaram pela independência 

e pela cultura. 

 

Porque sou Angolana e tenho orgulho da quilo que eu sou. 

 

Porque eu aceito os meus traços e a minha cultura que é bem diferente da 

branca. 

 

Porque tenho orgulho da minha raiz, apesar de ter um passado triste, o 

angolano não vive pisando por cima dos outros para subir na vida. 

 

Porque o Angolano é batalhador. 

 

Porque sempre lutou para os seus direitos. 

 

Porque nos Angolanos tevemos uma vida muito triste sem directos, e de 

escravidão fomos tratados feito bichos. 

A respeito dos 8,6% que escolheram a personagem portuguesa. Foram selecionados três 

conceitos: 

Porque gostaria de ter uma origem mui to diferente. (2ano do ensino médio) 

Porque nós adotamos uma identidade portuguesa na época colonial, eu sou um 

zeudo europeu. (2ano do ensino médio) 

Porque elis que colonizaram Angola e falam português. (1 ano do ensino 

médio) 
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As conceituações dos alunos do ensino médio possibilitam, por meio da estrutura 

material da língua – as palavras -, recuperar os indícios, no inconsciente coletivo, da estrutura 

discursiva que se configura e reconfigura pelo eixo temporal o qual é responsável pelo ponto 

de equilíbrio entre os mundos: cognição/simbolização e figurativo/significação no momento em 

que se instaura o ato enunciativo.  

Sendo assim, nesse processo de recuperação dos indícios, observam-se, por intermédio 

das palavras escritas pelos discentes, a saber: pessoas lutadoras; Rainha Nzinga, guerreiros, 

orgulho, portugueses, sofrimento, colonização e escravidão, que os 97,5% dos alunos do 

ensino médio evocam, projetam e recompõem suas memórias, ancoradas no slogan “Um só 

povo, uma nação”. Esse slogan corresponde, no eixo temporal, ao momento em que República 

Popular de Angola tem, como diretriz política em 1976, a nacionalização do ensino, com o 

propósito de fazer do sistema de educação “um instrumento do Estado e substituir todo o 

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

educação virada para o povo”. (VIEIRA, 2007, p.104) 

Além disso, o livro didático ancorado nesse slogan desenvolveu um repertório cultural, 

ideológico e político atrelado às categorias simbólicas: o amor à pátria e a fidelidade ao 

soberano com a premissa criar arquétipos do herói, do lutador/guerreiro contra o grande 

opressor. Deve-se pontuar que tais categorias tinham a finalidade de formar cidadãos fieis e 

obedientes à nação, como demonstra o ato enunciativo, em 2015, do aluno do ensino médio 

“apesar de todo o sofrimento que tivemos com a colonização não nos tornamos num povo 

amargurado”.  

Já os 8,6% dos alunos que escolheram a personagem portuguesa demonstram-nos, por 

meio das palavras: zeudo-europeu, origem muito diferente, que o seu processo de 

individuação está alicerçado na ambiguidade, na ausência de percepção e de valoração de seus 

sinais diacríticos no momento de se confrontar com o grande Outro. Essa ambiguidade e 

ausência de percepção impossibilitam estabelecer um processo de construção de identidade, 

ancorado nas premissas do ato de pertencer, como também, ultrapassar o arquétipo dos signos 

definidores da nação angolana.  

É essencial pontuar ao leitor que essa dificuldade de estabelecer um processo 

individuação que ultrapasse o cosmo fechado, impossibilita os discentes a visualizarem, na era 

da supermodernidade, um processo de construção de identidade “como uma ordem plástica de 
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regulação do sujeito, ou seja, a abertura de um caminho para interacionismo na formulação 

simbólica”. (TARDE 1919 apud SODRÉ 1999, p. 35)   

 A questão número quatro: Em Angola, começaram a usar um produto para ficar 

mais claro -, a questão número cinco: Você usaria o produto -, tem a finalidade de investigar 

a questão do ideal de Eu do discente angolano. Tal interesse é fruto do ato enunciativo do aluno, 

Augusto de 19 anos, residente na província do Uíge que relatou “a partir de 2002, nas escolas, 

os alunos desejam comprar um produto para embranquecer a pele, para poder migrar para 

cidade (Luanda) e, conseguir um melhor emprego”. 

Situando ao leitor, os dados e os gráficos da questão número quatro: 

 Dados (5): Categoria analítica: Embranquecimento 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

Gráfico (5): Categoria analítica: Embranquecimento 

 

 

 

 

 

 

 

Em angola, começaram a usar um produto para ficar mais claro 

é: 

alternativa Porcentual de 

respostas 

Número de 

respostas 

verdadeiro  97,5% 79 

falso  2,5% 2 

Total de respostas 81 

Não respondida 0 
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Fonte: Questionário 

Os dados e os gráficos supracitados demonstram-nos o surgimento do ideário do 

embranquecimento que de acordo com Hofbauer (2006, p.213): 

 

[..] induz a negociações pessoais e contextuais das fronteiras e das 

identidades dos envolvidos. Essa prática social contribui não apenas 

para encobrir o teor discriminatório embutido nessa construção 

ideológica, mas também abafar uma reação coletiva. Assim a ideologia 

do branqueamento “atua” no sentido de dividir aqueles que poderiam se 

organizar em torno de uma reivindicação comum e faz com que as 

pessoas procurem se apresentar no cotidiano o mais “branco” possível. 

 

Além disso, no percurso etnológico, pode-se observar que tal fenômeno engendra, na 

estrutura psíquica do angolano, um embate o qual aufere legitimidade por intermédio dos 

arquétipos de beleza, de mobilidade e de sucesso que se instauram, lentamente, na sociedade 

angolana inserida no contexto global.  

Situando ao leitor, os dados e os gráficos da questão número cinco: 

 

Dados (6): Categoria analítica: beleza/mobilidade social 

Você usaria o produto 

Alternativas Porcentual 

de respostas 

Número de respostas 

Sim, pois o produto 

deixar-me-á mais 

bonito, popular entre 

os amigos e 

familiares 

2,5% 2 
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Fonte: Questionário 

 

Gráfico (6): Categoria analítica: beleza/mobilidade social 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário 

 

É fulcral pontuar ao leitor que esse fenômeno social merece ser investigado de maneira 

pormenorizada em estudos posteriores, para que se possa descobrir sua gênese e as respectivas 

implicações para a sociedade angolana, já que os dados e os gráficos da questão número cinco 

fornecem apenas indícios de um fenômeno.  

 

Modos de apreensão da realidade 

 

Nessa parte do questionário, foi solicitado aos discentes elaborar um texto narrativo, 

descritivo e argumentativo com a finalidade de estabelecer uma relação de homologia entre o 

campo educacional e o processo de individuação. É essencial ressaltar ao leitor que tais modos 

Não. 97,5% 78 

      

      

Total de respostas 80 

Não respondidas 1 
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de organização do discurso têm a finalidade não só de compreender os componentes e 

procedimentos de um modo de organização, mas também as possíveis combinações entre os 

componentes e procedimentos de cada modalidade discursiva, com o intuito de compreender as 

múltiplas significações de um texto em particular e , assim, identificar o caráter polifônico dos 

signos definidores da nação angolana e suas respectivas imbricações no processo de 

individuação do discente angolano.   

Para lograr êxito nesse processo de compreensão, recorro ao arcabouço teórico de 

Authier-Revuz (1990) acerca da heterogeneidade constitutiva. Observa-se que, na 

heterogeneidade constitutiva, o discente- sujeito do discurso-, irá satisfazer-se em reproduzir a 

ilusão, nas palavras de Brandão e Aldrigue (2004, p.03), “do sujeito enunciador capaz de 

escolhas, intenções e decisões, onde dentro do discurso e do sujeito está o Outro que desperta 

as concepções de discurso, da ideologia e do inconsciente”. Sendo assim, análise do corpus que 

será apresentada estará ancorada na premissa da interdiscursividade, em outras palavras, “um 

discurso não nasce, como em geral pretende-se, ou seja, de algum retorno às mesmas coisas (..) 

mas de um trabalho sobre outros discursos” (MAINGUENEAU apud BARROS & FIORIN 

1994, p.35)   

Situando ao leitor o corpus para análise das narrativas: 

Foi selecionada uma amostra de dezesseis narrativas que será dividida de acordo com 

os signos definidores da nação angolana os quais emergem nos textos dos discentes como 

capital cultural. Nota-se que esse capital cultural, à medida que é enunciado não só constrói 

uma cena enunciativa, mas transforma de maneira individual a língua – mera virtualidade – em 

discurso. Esse discurso perfila os saberes: linguístico, memória discursiva, memória coletiva, 

arquétipos e mitos situados no inconsciente coletivo e individual. Evidencia-se que, no 

momento em que o discente principia a contar a História de Angola, os saberes são articulados 

e rearticulados por meio da categoria antropológica tempo com o intuito de “construir um 

universo de representação das ações humanas por meio de um duplo imaginário baseado em 

dois tipos de crença que dizem respeito ao mundo, ao ser humano e à verdade”. 

(CHARAUDEAU 2008, p.154) 

As narrativas, abaixo, correspondem, segundo Charaudeau (2008, p. 156), às narrativas 

de testemunho histórico, já que “reconstroem o mais objetivamente possível uma parte da 

realidade passada”. Sendo assim, esses discentes correspondem ao TU destinatário do campo 
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autônomo da instituição escolar, visto que se tornaram o eco, ampliado e materializado do 

Outro. 

 

Narrativa 1: 

Na minha tese sobre o que é o aprende é qui os portugueses chegaram 

em Angola no ano de 1842 na foz do rio zaire, eles encontravam alguns 

povo qui viviam em comunidade aldeans onde um cabeçario chamado 

Soba é o líder da aldeia. Logo começou a escratura e depois o tráfico de 

escravo no ano de 1500 e de pois houve a repreensão dos povos 

angolanos. (1ano do ensino médio) 

 

Narrativa 2: 

Angola é um país com 18 províncias que sua capital e Luanda, um país 

que sofreu muito por causa da Guerra graças a Deus conseguimos a 

independência em 11 de novembro de 1975 por Antônio Agostinho 

Neto primeiro presidente e José Eduardo dos Santos conquistou a paz 

em 2002. (1ano do ensino médio) 

 

Narrativa 3: 

Angola era uma colônia simples contudo com a chegada dos 

portugueses em 1842, começando a escravatura em 1500 surgindo o 

trabalho forçado, o imposto de cubata e a guerra para a exploração de 

Angola (1 ano do ensino médio) 

 

Narrativa 4: 

Angola é um pais grande e belo, faz parte do continente africano, pela 

sua extensão é uma melhores Países de África com imensas savanas 

cobertas de capim onde a luz do sol não penetra (1 ano do ensino médio) 
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Narrativa 5: 

Os portugueses estiveram presentes em alguns pontos no que é hoje o 

território de Angola desde o século XV, interagindo de diversas 

maneiras com aqueles que que moravam no litoral a presença 

portuguesa na região iniciou-se no século XV o primeiro português a 

chegar a Angola foi o explorador Diogo Cão, Angola foi uma colonia 

portuguesa (1 ano do ensino médio) 

 

Nas próximas narrativas, serão analisados, na heterogeneidade constitutiva dos textos, 

os arquétipos que se materializam por meio da interdiscursividade na consciência do discente 

sob a forma de símbolos os quais referem-se à linguagem do inconsciente. Foram observados 

os seguintes arquétipos: herói/ guerreiro e os mitos o embate e a liberdade. 

Situando ao leitor em ordem cronológica os arquétipos e mitos: 

 

 

  Herói/guerreiro: 

 

Narrativa 6: 

Dona Ana de Sousa, Ngola ana Nzinga Mbande, ou rainha Ginga 

(rainha dos reinos do Ndongo) e da matanba, foi uma rainha guerreira a 

favor do seu povo, é uma figura muito respeitosa e admirada, por tudo 

que fez a favor do seu país. (1 ano do ensino médio) (1 ano do ensino 

médio) 

 

Narrativa 7: 

Dr: António Agustinho Neto foi o herói nacional de Angula que 

procalamou a impendencia nacional de 1975. António Agustinho Neto 

foi o primeiro presidente da Republica de Angola. (1 ano do ensino 

médio) 
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Narrativa 8: 

Na História de Angola que eu aprende na escola Mandume rei dos 

Kwanhama grande guerreiro lutava para proteger o seu povo librando 

de lutas e mortes e acabou com a guerra no seu reino. (1 ano do ensino 

médio) 

 

Narrativa 9:  

Angola é um país lutador e desde anos passados lutou e continua a lutar 

para a paz. Angola e um país solitário. Angola é um pais grande 

personagens guerreiro e lutador prova total Dr António Agostinho 

Neto. (1 ano do ensino médio) 

 

Narrativa 10: 

Angola e um pais grande belo com muitas maravilhas. Ser angolano e 

ser batalhador ir atrás do seu próprio sustento, lutar contra a 

descriminalização. Angola sofreo 30 anos de guerra muita batalhar. O 

trabalho de escravo, a luta entre eles mesmo tudo pelo poder. (1 ano do 

ensino médio) 

 

Narrativa 11: 

Falando da História Angola vimos que fue O Bula Matade um grande 

guerreiro e um grande lutador e vimos que ele conseguiu debender o 

seu povo e li para mi foi um herói na historia angolana. (1 ano do ensino 

médio) 

 

Observam-se, na heterogeneidade constitutiva das narrativas, que os discentes, ao 

evocar suas memórias acerca dos heróis/guerreiros, constroem narrativas míticas que, segundo 

Charaudeau (2008, p.155), “buscam recuperar uma verdade (fundadora) que estaria ancorada 
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na parte mais remota da memória coletiva de um povo”. O autor ressalta que “esse aspecto 

mítico da narrativa aparece, no curso da história e através das sociedades, sob a formas: 

narrativas inalteráveis e narrativas alegóricas”. (CHARAUDEAU 2008, p.155) 

Deve-se pontuar que as narrativas dos discentes correspondem às narrativas alegóricas 

que, conforme Charaudeau (2008, p.155), “transmitem-se no tempo e no espaço, sofrendo 

variações, mas guardando certos valores simbólicos que se desejam universais”. Nas narrativas 

analisadas, os valores simbólicos universais referem-se à força, à coragem, à determinação para 

vencer as vicissitudes que perpassam, de maneira intermitente, a vida dos cidadãos angolanos, 

como demonstra a narrativa 9: “Angola é um país lutador e desde anos passados lutou e 

continua a lutar para a paz. Angola e um país solitário. Angola é um país grande 

personagens guerreiro e lutador prova total Dr António Agostinho Neto”. (grifos nossos) 

Situando ao leitor os mitos: 

 Embate e liberdade 

 

Narrativa 12:  

Angola é um país colonizado pelos portugueses e depois tiveram uma 

luta entre irmãos na qual faleceram muitos angolanos e tiveram a 

independência em 11 de novembro de 1975 quando o nosso atual 

presidente acinou o acordo de pais. (1 ano do ensino médio) 

 

Narrativa 13: 

Angola foi um dos territórios mais ocupado pelos portugueses na luta 

da independência também aprendi que foram muitos anos de guerra 

que depois tivemos a nossa liberdade no dia 11 de novembro de 1975 

pelo presidente José. (1 ano do ensino médio) 

 

Narrativa 14: 

Angola é um pais que foi escravizado pelos Europeus, de raça branca e 

por fim conseguimos superar esse massacre. Houve uma guerra entre 
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os angolanos (partidos presidenciais) que levou muitos anos de batalha, 

que provocou mortes de muitos angolanos, inocentes e concorrentes da 

guerra. (1 ano do ensino médio) 

 

Narrativa 15: 

Angola é um país que teve a sua independência tarde. Sendo que viveu 

durante muitos anos em guerra. Angola é um país que vez tudo para 

surrir de novo, proclamou a sua independência em 11 de novembro de 

1975 teve o primeiro precidente Dr António Agustinho Neto e teve a 

paz em 4 de abril de 2002 em mudico. (1 ano do ensino médio) 

Narrativa 16: 

Angola foi um país sofredor e amargurado durante o período da 

escravização. Foram contados que os Angolanos tiveram o espirito de 

revolta e lutaram até ao fim para ter uma vida digna e de igualdade 

social, liberdade de expressão. (1ano do ensino médio) 

 

Considerando o mito uma figura discursiva - espécie de um metadiscurso sobre as 

experiências históricas – possibilita-nos inferir que os mitos entrecruzam-se, em virtude do 

processo de reconfiguração do interdiscurso acerca da formação discursiva da História angolana 

que incorpora dois elementos pré-construídos sobre embate vis a vis liberdade: o primeiro 

homogeneização cultural e política, na época do império, com o intuito, nas palavras de Vieira 

(2004, p.196), “embrutecer, explorar e escravizar”, em outras palavras, coisificar o angolano, 

uma vez que negava-lhe a humanidade; o segundo, a política de homogeneização, da República 

Popular de Angola para configurar uma unidade nacional e uma nação ossificada.  

 A narrativa 5 exemplifica esse entrecruzamento dos mitos: “Angola foi um país 

sofredor e amargurado durante o período da escravização. Foram contados que os 

Angolanos tiveram o espirito de revolta e lutaram até ao fim para ter uma vida digna e de 

igualdade social, liberdade de expressão”. Essa narrativa demonstra a nós, leitores, um tom 

de esperança de que com o fim da guerra civil se constitua uma sociedade angolana, ancorada 

nos princípios da isonomia, fomentando, desta forma, “a distribuição mais racional das riquezas 
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do país e o fim do monopólio de uns sobre outros em nível dos diretos sociais, políticos e 

econômicos”. (Vieira 2004, p. 197). 

Situando o leitor o corpus de análise da descrição das personagens, composta por sete 

descrições relacionada à personagem angolana e portuguesa ao longo da História de Angola.  

É relevante mencionar ao coenunciador que ao ato de descrever consiste, segundo 

Charaudeau (2008, p. 111), “em ver o mundo com um ‘olhar parado’” que transita por um eixo 

temporal e, assim, evoca, no momento de nomear, localizar e atribuir qualidades as personagens 

que as singularizam, as memórias que se materializam por meio da interdiscursividade. Tais 

memórias, segundo Candau (2011, p.19), moldam “predisposições que vão levar os indivíduos 

a incorporar certos aspectos particulares do passado, a fazer escolhas memoriais” que se 

projetam no processo de individuação do discente angolano. 

As escolhas memoriais dos discentes fornecem-nos o seguinte cenário: 

Descrição 1  

Personagem Angolano: Descreverei sobre o assimilacionismo. Em 

que os angolanos tinham que aceitar e seguir a ideologia dos 

portugueses. Aqueles que o fariam seriam prestigiados + para isso 

tinham que esquecer a sua ideologia. Já aqueles que não seguissem ou 

aceitassem seriam punidos. (2 ano do ensino médio) 

 

Personagem português: Os português têm uma origem de cor branca 

e os portugueses são muitos bons em termos de comportamento e 

educação, digo isso, porque eu já convivi com português, eles são todos 

bons. (2 ano do ensino médio) 

 

Descrição 2 

Personagem angolano: Nos angolanos na nossa história, fomos os 

sofredores, escravos, zero a esquerda perante os olhos dos 

portugueses. (2 ano do ensino médio) 
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Personagem português: é uma pessoa de cor branca e não so tem 

costumes e hábitos diferentes dos angolanos (negros) se acham 

superiores aos negros 

 

Descrição 3 

Personagem angolano: É um povo com muita alegria apesar do 

sofrimento da escravidão pelos portugueses, angolano é amor, 

humildade e união. (2 ano do ensino médio). 

 

Personagem português: os portugueses são de raça branca como o 

preto e também são um povo muito educado, humilde, trabalhador e fue 

também eles têm uma boa relação com os angolanos e que os 

portugueses são bons povos. 

 

As descrições apresentadas demonstram que, no inconsciente coletivos desses alunos, 

as escolhas memoriais trazem à tona com vivacidade a questão da assimilação que corresponde, 

de acordo com Neto (2014, p.170), “uma retórica da premissa da colonização”, em outras 

palavras, um processo que possibilita moldar o outro de tal maneira que possa melhor dominá-

lo, anulando-o, ideologicamente. Além disso, observa-se que a perpetuação desse imaginário, 

ao longo do tempo, fomenta a superioridade do Outro – branco – no momento em que se 

estabelece um embate de alteridade, de reivindicações de direitos e deveres em uma sociedade 

desigual que, ao mesmo tempo, coisifica o negro, enaltece o branco. 

Em contrapartida, as próximas descrições demonstram-nos um interdiscurso do 

anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Nacional de Educação e de Ensino que rompe com a 

política de homogeneização da República Popular de Angola para configurar uma unidade 

nacional e uma nação ossificada. Situo o leitor os objetivos do anteprojeto203: 

 

                                                           
203 In.: Anteprojeto de Lei de Bases do Sistema Nacional de Educação e Ensino apud VIEIRA (2007, p.145) 
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Formar os cidadãos angolanos em geral, e a jovem geração em 

particular, desenvolvendo a consciência sobre a força criadora do 

homem e da atividade material, com vistas à edificação de relações 

sociais justas e democráticas; 

Desenvolver harmoniosamente as capacidades físicas, intelectuais 

estéticas, laborais e morais da jovem geração, de maneira contínua e 

sistemática, elevar o seu nível científico, técnico e tecnológico para 

contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país; 

Promover o desenvolvimento da consciência social, o respeito pelos 

valores nacionais e pela dignidade da pessoa humana, fortalecendo a 

unidade nacional, a fraternidade e a igualdade, democracia, amor à 

pátria e aos seus símbolos, defendendo intransigentemente a 

Independência Nacional e 

Fomentar estimular e desenvolver uma atitude de intransigência para 

com todas as condutas que atentem contra as normas de convivência 

social e 

Desenvolver o espírito de solidariedade entre os povos 

 

Situando ao coenunciador as descrições: 

 

Descrição 4:  

As personagens angolanas: são como fonte de inspiração porque tudo 

que eles representam são de motivação e coragem. Como Mandumem, 

Ekuikui II, Mutu –ya- Kevela; Nginga Mbande, Agostinho Neto, 

Diolinda Rodrigues, entre outras personagens. (1 ano do ensino médio) 

 

Personagem português: O português é o chefe, o dono de tudo e de 

todos, o ignorante, o atrasado no tempo e no estado o seu maior erro foi 
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subestima os Angolano, hoje nos sabemos que ninguém é igual a 

niguêm. (2 ano do ensino médio) 

 

Descrição 5: 

Personagem angolano: são colhedores, familiares, umilde, o angolano 

é independente, os angolanos não têm preconceito.(2 ano do ensino 

médio) 

 

Personagem português: é um ser de cor branca; que colonizaram os 

angolanos; são muitos percoceitoso; que falam o português; e um ser 

que gosta de cantar e dançar. (2 ano do ensino médio) 

Descrição 6: 

Personagem angolano: O Angolano de cor negra aquele que acarreta 

a sua realidade aceita a sua pátria e cultura. (2 ano do ensino médio) 

  

Personagem português: não tenho muito o que falar sobre os 

português não são humildes nem colhidor. (2 ano do ensino médio)  

 

Descrição 7: 

Personagem angolano:  Angolano são de cabelo curto e muito 

solidário quando é possível são desobediente. (2 ano do ensino médio)   

 

Personagem português:  O português é um ser de cor branca, 

infelizmente no meu ponto de vista são preconceituosos e nunca 

entenderam Angola ou a Africano geral, acreditam que os negros são 

predadores e macacos e são falsos porque vem para aqui apenas pela 

riqueza e não pelo povo. (2 ano do ensino médio) 

 



 

Página 235 de 268 

_____________________________________________________________________________ 

REVISTA SOL NASCENTE 

 

As descrições demonstram que os discentes deixam de ser o Tud (destinatário) ideal, 

condizente ao campo autônomo que se instaura na instituição escolar, para se tornar Tui 

(interpretante), no campo não-autônomo, que rompe com olhar impessoal, contemplativo e sem 

questionamento acerca do repertório cultural e ideológico que lhe é transmitido pelo livro 

didático. Salienta-se que essa ruptura é possível, em virtude de que o campo não-autônomo 

configura –se em um ato enunciativo que ressalta a dialogicidade, permitindo, desta maneira, 

evocar os saberes: linguístico, memória coletiva, mitos e arquétipos, que perfilam o 

inconsciente coletivo e individual, para recompor não só um quadro dos fenômenos 

socioculturais, mas também estabelecer um processo de alteridade que abarque na igualdade 

todas diferenças, já que não é uma trilha pronta pra se delinear, mas uma trilha que aparece com 

o andar. 

Situando o leitor corpus de análise dos argumentos, composto por onze argumentos. É 

necessário pontuar ao leitor que argumentar consiste em realizar operações abstratas de ordem 

lógica, com a finalidade a elucidar as ligações de causa e efeito entre fatos ou acontecimentos. 

Charaudeau (2008, p.205) ressalta que para haja argumentação é necessário que exista: 

 

a)  uma proposta sobre o mundo que provoque um questionamento, em 

alguém, quanto a sua legitimidade (um questionamento quanto à 

legitimidade da proposta);  

b) um sujeito que se engaje em relação a esse questionamento 

(convicção) e desenvolva um raciocínio para tentar estabelecer uma 

verdade (quer seja própria ou universal, quer se trate de uma simples 

aceitabilidade ou de uma legitimidade) quanto a essa proposta; 

c) um outro sujeito que, relacionado com a mesma proposta, 

questionamento e verdade, constitua-se no alvo da argumentação. 

Trata-se da pessoa a que se dirige o sujeito que argumenta, na esperança 

de conduzi-la a compartilhar da mesma verdade (persuasão), sabendo 

que ela pode aceitar (ficar a favor) ou refutar (ficar contra) a 

argumentação. 
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Nos argumentos que serão apresentados, os discentes apresentam a sua proposta sobre 

o mundo que corresponde, neste caso em particular, ao produto de seu processo de individuação, 

permeado por um jogo de espelhos. Este jogo manifesta-se, em sua estrutura psíquica, por meio 

da palavra, da imagem e do discurso que enquanto signo vai modelar e remodelar o seu valor 

semântico em cada nova conjuntura e impregná-lo, segundo Bakhtin (2010, p.99), de “um 

conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”. Situo o leitor os argumentos abaixo: 

  

Argumento 1:   

Ser angolano é: ser humilde, batalhador, é aceitar o que somos sem 

preconceito, é ter orgulho da nossa raiz e muito mais (2ano do ensino 

médio) 

 

Argumento 2: 

Ser angolano é: ser feliz ter amor ao próximo, ser feliz, solidário, 

conhecer a origem. (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 3: 

Ser angolano é: ser feliz e ser amigo, guerreiro embora vivendo com 

muitas debilidades. (2ano do ensino médio) 

Argumento 4: 

 

Ser angolano é: ser humilde, trabalhador, solidário. Em suma apesar 

das dificuldades é ser feliz. (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 5: 

Ser angolano é: ser lutador, guerreiro, otimista nos Angolonos somos 

maravilhosos nós nos devemos abater por nada. (2ano do ensino 

médio). 
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Argumento 6: 

Ser angolano é: ser sentimental, carinhoso com os outros povos, não 

basta ser preto na cor, mas no sangue.  (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 7: 

Ser angolano é: primeiro aceitar a sua origem em qualquer lugar onde 

estiveres. Depois os teus atos tem que ti identificar com angolano (2ano 

do ensino médio) 

 

Argumento 8: 

Ser angolano é: ter a força da rainha Nzinga, das Jungueiras e ter o 

Kuduro no pé. (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 9: 

Ser angolano é: amar a pátria, é saber ser solidário, é aceitar sua 

origem. (2 ano do ensino médio) 

 

Argumento10: 

Ser angolano é: apesar do sofrimento, mais ser angolano é alegria, paz, 

união, amor e ter humildade. (2ano do ensino médio) 

 

Argumento 11: 

Ser angolano é: ser alguém que vive bem distante dos preconceitos 

apesar de alguns usarem produtos204. (2ano do ensino médio) 

                                                           
204 O discente refere-se ao produto, utilizado para embranquecer em Angola. 
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É fulcral deixar claro ao leitor que o processo de construção desses argumentos perfila 

tanto o simulacro da ação do angolano no mundo e as suas respectivas ações de causa e 

consequência (processo narrativo), quanto o testemunho, a identificação e qualificação das 

ações dos angolanos, tendo como foco os estados de sua transformação (processo descritivo). 

 Sendo assim, o discente questionou-se (quem sou?), ao longo desse processo, com a 

intenção de estabelecer não uma verdade universal acerca de seu processo de individuação, mas 

uma verdade singular capaz de abarcar a diversidade (recusa vis a vis aceitação) dentro da 

igualdade em um processo de alteridade. 

 

Considerações finais 

Durante a pesquisa etnológica, nota-se que os textos, produzidos pelos alunos, são um 

dispositivo de análise para compreensão do processo de individuação do discente na 

supermodernidade, uma vez que a escrita, além de ser uma maneira de relação social, especifica, 

de acordo com Orlandi (2001, p. 233), “a natureza da memória, ou seja, define o estatuto da 

memória o saber discursivo que determina a produção de sentidos e a posição dos sujeitos”. 

Ademais, o texto é considerado um capital cultural que nos conduz a recuperar as marcas 

mnemônicas que se modelam e remodelam, ao longo do eixo temporal, por meio dos saberes 

que perfilam o inconsciente coletivo e individual do discente. A recuperação dessas marcas 

corrobora, ao longo do trabalho etnológico, que o processo de cognição/simbolização e o 

processo de figurativo/significação dos discentes em relação ao seu interlocutor não se refere a 

uma totalidade autônoma, uma vez que depende do capital cultural, dos filtros em relação aos 

valores cultural e simbólico que perpassam o processo de reconstrução das representações 

culturais atrelado ao ponto de vista do enunciador como também do sujeito interpretante. 

É observado, por meio da materialidade linguística e da observação participante, que os 

discentes, no cenário educativo angolano, trazem à tona não só os signos definidores do Estado-

nação em seu processo de individuação, como também os embates, os conflitos em sua psique 

em relação ao ideal de Eu em uma sociedade que ainda valora e reverbera a homogeneização, 

em vez de acolher a diferença dentro da igualdade para construir um metadiscurso que perpasse 

vozes dissonantes e singulares. 
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Sendo assim, os signos estão em evidência nas narrativas, nas descrições e nos 

argumentos, produzidos pelos alunos angolanos. Levando-me a ponderar que o livro didático, 

como artefato cultural, é um instrumento de poder que regula as relações sociais, atribui valores 

simbólicos e constrói comportamentos dos discentes em prol de uma “formação” una e 

indivisível. Deve-se ressaltar que o livro didático configura-se tanto na escola moderna, 

responsável pela “formação do cidadão”, como também na escola da supermodernidade, 

estruturada na circulação de pessoas, consumo e comunicação, como um cenário ideal para 

“fundamentar os interesses que movem os grupos sociais e que fazem buscar no passado 

justificativas para seus projetos futuros, no caso do livro por meio de uma narrativa histórica”. 

(CUNHA e XAVIER 2014, p.135). 

Chamo atenção do meu leitor que seria um pouco determinista encerrar este percurso 

etnológico com esse parágrafo, pois acredito que o processo de ensino/aprendizagem em 

Angola não só se constrói apenas com o livro didático em História, mas pela sinergia de forças: 

o aluno deve se tornar um aluno/espectador e responsável pelo seu processo de aprendizagem; 

o professor, seguir o caminho de mediador do saber para potencializar as habilidades e 

competências dos alunos para não “formar” cidadãos, uma vez que a palavra formar subjaz a 

ideia de homogeneização, de mutilação de singularidades em prol de um bem comum uno e 

indivisível. Ao Estado cabe repensar acerca do cidadão que se deseja projetar no devir, já que 

é responsável pela produção, pela elaboração e pela disseminação dos livros didáticos. 
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